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 ט ע טימ ָאק ןופ

 רעשיגַארט רעד ןופ םשור ןרעווש ןרעטנוא ךיילג סע זיא ןעשעג
 "עז סָאװ ןרישזַאסַאּפ יד ןשיװצ ךיז טניפעג עקרעמש ךיוא זַא ,העידי
 טָאנעוב ןייק אסָאדנעמ ןופ ילפ"טפול םענעי תעב ןעמוקעגמוא ןענ
 ...םערייא

 זַא ,טרַאװעג ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,געט ערעטיב ןוא ערעווש יד ןיא
 יּפָארַא זיא ןַאלּפָארעַא רעד ווװ ,גרעבױדנַא עכיוח יד ןופ ןענעק לָאז ןעמ
 ךָאנ ןוא תונברק יד ןופ סרעּפרעק עטיוט יד ןעמוקַאבּפױרַא ,ןלַאפעג
 ןבָאה ,ור רעקיבייא ןייז ןיא טײלנַאב ןעקרעמש ךָאנ טָאה ןעמ רעדייא
 ךיז ןוא רעטכיד םעד ןופ רערערַאפ ןוא דניירפ ,םירבח טלמַאזרַאפ ךיז
 טשינ ךיוא לָאז ןבעל גנוי ןייז טימ ןעמַאזוצ ידכב ןָאט וצ סָאװ ןטַארַאב
 .ןעמָאנ ןייז ,קנעדנַא ןייז טלעוװ רעד ןופ ןדניװשרַאפ

 יידיי רעד רַאפ ןטפנידרַאפ סעקרעמש זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ
 ןוא ךײרנברַאפ ןייז זַא ,ןכעל"רוטלוק ןשידיי ןרַאפ ,רוטַארעטיל רעש
 ןוא גנולגיּפשּפָא ןַא ןעניפעג ןפוא ןטלוב ַא ףיוא ףרַאד ןבעל שירעּפמעק
 ןגָארטעג סע טָאה עקרעמש סָאװ ,טרָאװ םעד ןיא גנוקיבייארַאפ ַא
 רעד ןופ םיבושי עשידיי יד רעביא טפַאשיירט ןוא עביל ליפ ױזַא טימ
 רעצנַאג טעקרעמש רעמלעוו טימ ,ךַארּפש רעד ןיא ןוא טלעוו רערָאג
 "ענג קידנעטש טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,ןדנוברַאפ ןעוועג זיא תוחמ
 .ןעוועג בירקמ ןרָאי עגנוי ענייז טָאה רע רעכלעוװ רַאפ ןוא טפמעק

 "דיוועג ךוּבלמַאז ַא ןבעגוצפיורַא ןטָאלשַאב רעבירעד ןעמ טָאה
 -ַאשּפָא גנולמַאז ַא ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ קנעדנָא םעד טעמ
 -ַארעטיל יד ןופ גנולמַאז ַא ןוא ןפַאש ןוא ןבעל ןייז טעמדיוװעג ןעגנוצ
 טשינ רעירפ םערָאפ-ךוכ ןייק ןיא ךָאנ ןענעז סָאװ ,ענייז קרעװ עשיר
 .ןענישרעד

 -לעוְטג רעד ןפאשעג ךיז טָאה םולשַאב ןקיזָאד םעד ןריזילַאער וצ
 א ,יקסנינרעשטַאק עקרעמש ןופ קנעדנָא םוצ טעטימָאק רעכעלטפַאש
 -ַאמ ירד ןרעכיז וצ ןעוועג זיא עבַאנפיױא עטשרע ןייז סָאװ טעטימָאק
 ךיוא זיא סע ןוא גנומענרעטנוא רעקיטכיוו רעד ןופ ןעלטימ עלטירעט
 ןעמונעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק-עיצקַאדער רעד ןרָאװעג טמיטשַאב
 ,ךוב םעד ןופ טלַאהניא ןרַָאפ ןגרָאז וצ טכילפ יד ךיז ףיוא

 עיצקַאדער יד ייפ ,טעטימָאק רעד ייס זַא ,ןגָאז רימ ןענעק טציא
 -ירפ ןכָאנ גָאטרָאי ןטשרע םוצ ןוא טליפרעד ןבַאגפיוא ערעייז ןכָאה
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 רימ ןביג יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ טיוט ןשינַארט ןוא ןקיטייצ
 רעד טימ ךובלמַאז עקיזָאד סָאד טייקכעלטנפע רעשיריי רעד רעביא
 .קנעדנָא ןקיטכיל ןייז וצ דוככה-תארי ןוא עביל רעטסערג

 ןקירעבעל םעד ןופ הבצמ יד ןייז ךובלמַאז עקיזָאד סָאד לָאז
 ןוא ,רעפמעק ןוא רעגניז עטסיירט ענייז ןופ םענייא רַאפ טרָאװ ןשידיי
 ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םעד ןגעוװ ןלייצרעד ןטייקיבייא עלַא ןיא סע לָאז
 .יקטניגרעשטַאק עקרעמש

 טעטימַאק רעד

 סהנּפ ,יקסנַאשַאטַאב בקעי ,ץַאזבַא ?דנעמ

 -צָארוו דוד ,יבכרה קחצי ,(ריסַאק) רעפאה

 -רָאֿפ) ווָאקרוט קרַאמ ,קאז םהרבא ,יקסווַאל

 קחצי ,(רַאטערקעפ) לעקרעט .ב ,(רעציז

 לאומש ,יקסניגרעשטַאק קחצי ,שטיוװָאסַאנַאי

 .ןייטשניבור לאקזהי ,יקסנַאשזָאר

 ,1998 ץרעמ ,סערייא סָאנעוב



 עיצ קַא דר ער ןופ

 ןענעז ךוב-קנעדנָא סיקסניגרעשטַאק .ש ןופ עבַאגסױא רעד טימ
 | ;ןכַאז ייווצ ןעוועג ןסיוא רימ

 ןייז םָאװ ,רעיורמ םעד קורדסױוא ןַא ןבעג וצ : ם נ טש רע
 -ידיי רעד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה טוט רעקידמיצולּפ ןוא רעשיגַארט
 ןופ רעביירש עשידיי רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ .טלעוו-רוטלוק רעש
 םענעמוקעגמוא-שיגַארט םענופ םירבח ןוא טניירפ ,טלעוו רעד רָאג

 ךיז ןבָאה -- ךס ַא םומעמוא טַאהעג עקרעמש טָאה טניירפ ןוא --- 
 מימ ךעלטפירש ןפורענּפָא תולבא ןופ געט עטשרע יד ןיא דלַאב
 -ַאד יד .רעצ ןקיטכירפיוא רעייז ןופ קורדסיוא ןטימ ,טרָאװ רעייז
 רעוו --- ןשטנעמ-דןעּפ ענעדיײשרַאפ ןופ ןפורּפָא ענַאטנָאּפס עלַא עקיז
 -ּפָא רעמשרע רעד ןיא ןיירַא ןעמוק -- עזָארּפ ןיא רעוו ןוא ךיל ןיא
 ."יקסניגרעשטַאק .ש ןגעוו רעביירש , נ"א גנוליימ

 ץענעבילברַאפ יד ,ןובזע םעד ןכעלטנפערַאֿפ וצ :ם נ 8 ײ וו צ
 -ַאב טשינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ ןטפירש
 .םרָאפ-ךוב ןיא ןוקית ןייק ןעמוק

 -ערגעס ץלַא ,טלמַאזעגפיונוצ ץלַא ,ךעלגעמ טייוו יו ,ןבָאה רימ
 ןיא ןבעגעג ךַאז עדעי ןוא רדס ַא וצ לַאירעטַאמ םעד טכַארבעג ,טריג
 .גנולײטּפָא רעקירעהעג רעד

 ןמפירש ענעבילברַאפ םיקסניגרעשטַאק רימ ןבָאה םורַא ױזַא
 :ןעגנולײטּפָא עקידנגלָאּפ ןיא טלײטרַאֿפ

 ;ןשזַאטרָאּפער ןוא ןעגנולייצרעד | .א
 ;ןטָאנ טימ רעדיל .ב
 :רעביירש ןגעוו ןעייסע .ג
 ;ןמארעפער .ד
 ןצנעדנַאּפסערָאק .ה
 ;עקסערָאמוה .ו
 .(עמַארד) טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ .ז

 -רעמש ןופ לייט ..."רעליטש ,רעליטש , :לשמל יו ,רעדיל-ָאטעג יד רקיע רעד ,תוצופת עשידיי עלַא ןיא קלָאּפ םייב רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאוו -טג ןענעז סָאװ עכלעזא ןַארַאפ ןענעז ןטָאנ טימ רעדיל יד ןשיווצ
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 םוטעמוא ןרעוו סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ שממ ןרָאװעג ןענעז רעדיל סעק

 .ןטייהנגעלעג יילרעלכ ייב ,תוביסמ עלַא ףיוא ןעגנוזעג
 ןוא דלעה םעד ןגעוו עמַארד ַא זיא "טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ;,

 ןיא ןעמוק םע .גרעבנעטיוו קיציא -- ָאטעג רענליוו ןופ רעריטרַאמ

 וקמוא ןוא ןייּפ ,לגנַארעג ,טײקשיָארעה קורדסיוא םוצ עמַארד רע

 .ןרַאי עשיגַארט יד תעב ָאטיל'ד םילשורי ןיא רעדירב ערעזדנוא ןופ

 .לָאט ןטשרע םוצ טקורדעג טציא ָאד טרעוו קרעוו עקיזָאד סָאד

 לסיבַא ןרָאװעג ןָאמעג זיא טעברַא רעזדנוא סָאװ םעד תמחמ

 רימ ןבָאה ,ןלַאפ עכלעזא ןיא ךעלריטַאנ זיא סע סָאװ ,קידנוזּפהב

 םעד ןּפעשסױא טנָאקעג טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג ףיוא טשינ רשּפא

 -עג ןעזרַאפ רשפא ןבָאה רימ .ךוב-יקסניגרעשטַאק ןרַָאפ לַאירעטַאמ

 -םיוא ןיא טרָאד ןוא ָאד עטקורדעג ,סיקסניגרעשטַאק ןטעברַא עסיוו

 זדנוא וצ ןענעז סע .תושר רעזדנוא ןיא ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,ןבַאג

 רעד ןיא ןשטנעמדעּפ עשידיי ךָאנ ןופ ןּפורּפָא ןעגנַאגרעד טשינ ךיוא

 יָאד םעניא ןטָארטרַאפ ןייז טּפרַאדעג ןטלָאװ עכלעוו ,טלעוו רעטיירב

 ןיא בעגרַאפ ןזומ זדנוא ןלעװ רעביירש ענעי .ךוב-קנעדנַא ןקיז

 יד .ןּפעשוצסױא ץלַא ךעלגעמ טשינ זיא ,טגָאזעג יוװ ,ןלַאּפ עכלעזַא

 .רשוכה תעש רעדנַא ןַא ייב ןעמוק ןָאק גנוצנַאגרעד

 ןשיװצ ןעגנערב וצ ןזיװַאב אי ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא סָאד לָאז

 ןפיוא הבצמ ַא יו ,גנונָאמרעד א יו ןביילברַאפ ,רפס ַא ןופ ןעלווַאט

 -ַאק עקרעמש ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד םענעטינשרַאפ-קיטייצירפ ןופ רבק

 | .ל"ז יקסניגרעשט

 :עיצ קאד ע ר יד

 יבכרה קחצי
 קאז םהרבא
 ווָאקרוט קרַאמ
 שטיװָאסַאנַאי קחצי

 ,1954 ,סערייא סָאנעוב
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 ,ענליוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסניגרעשטַאק (עקרעמש) והירמש

 עמערָא עדייב ,עטלַא רעטומ ןייז ןוא ףלָאװ רעטָאפ ןייז .1908 רעבָאטקָא

 המחלמיטלעװ רעטשרע רעד ןיא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג ןענעז ,ןשטנעמ

 רעדורב ןרעגנוי ןייז טימ .רָאי ןביז םיוק ןעוועג טלַא זיא עקרעמש ןעוו

 רקיע רעד ,רעדילגטימ-החּפשמ ענעדיישרַאפ ייב ךיז רע טעװעדָאה לקנַאי

 דומלת רעשיטָאטש רעד ןיא טנרעל רע .דצ סנטַאט ןופ ןדייז םעד יב ---

 רערעסעב ךָאנ ַא ןוא דימלת רעטוג ַא יו סיוא ךיז טנכייצ רע ווו ,הרות

 -ָאטיל) ךַאפ ַא סא ךיז רע טנרעל הרות דומלת יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .רבח

 רע .ענעסקאוורעד רַאפ לושטנװָא ןַא קיטייצכיײלג טכוזַאב ןוא (עיפַארג

 ןיא ךעלזיירק-טנגוי עשיטסינומָאק עלַאגעלמוא יד ןיא ןגױצעגנײרַא טרעוו

 ןוא םירבח עלַא ייב טבילַאב קרַאטש טרעוװ .ויטקַא רעייז זיא רע עכלעוו

 ערענָאיצולָאװער ייווצ יד ןָא טביירש רע ןעו טסקַאװ טעטירַאלוּפָאּפ ןייז

 ,"ייבש ַא ןלַאפעג זיא טכַאניײב,/ ןוא "ךעלרעדניק ,סעמַאמ ,סעטַאט, רעדיל

 ןיא ןגָארטעגרעבירַא טרָאד ןופ ןוא ןליױּפ ץנַאג ןיא ןעגנוזעג ןרעו עכלעוו

 ,טלעוו רעשידיי רעטיירב רעד

 טרעװ טייקיטעט רעשיטסינומָאק רעלַאגעלמוא ןייז ןופ טייצ רעד ןיא

 ַא ּפָא טציז ןוא ײצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ךרוד טריטסערַא לָאמ עכעלטע רע
 טביירש טייצ רענעי וצ .עמרוט רענליוו רעד ןיא ןימרעט:-ףָארטש ןרעגנעל

 -עפמעקילַאיצָאס ַא טימ ןעגנולייצרעד ערענעלק ןוא ערעסערג עכעלטע ןָא רע

 "רעטעברַא םעד ןגעוו ןשזַאטרָאּפער ענעדיײשרַאפ ךיוא יוװ ,טלַאהניא ןשיר

 ,ןלױּפ ןיא ןבעל

 -ייא רע זיא *ענליוו-גנוי, עּפורג יד ךיז טפַאש סע ןעוו ,1929 רָאי ןיא

 המשנ יד רעטעּפש ךיוא טביילב ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא-טּפױה עריא ןופ רענ

 "גנויא ןטפעהלמַאז יד ןבעגסױרַא ןטימ ךיז טמענרַאפ רע .עּפורג רעד ןופ

 ."ךיארגא; ןופ רעטעברַאטימ רעוויטקַא ןַא רע זיא קיטייצכיילג ןוא *ענליוו

 טייקיטעט ריא טריפ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינומָאק עלַאגעל-בלַאה ַא)

 "נָאּפסערָאק רעקידנעטש טלָאמעד זיא רע ,(םוטרעגריבניילק ןשידיי ןשיווצ

 טקילײטַאב ןוא טריזינַאגרָא ,"טייהיירפ-ןגרָאמ, רעקרָאיינ רעד ןופ טנעד

 ךיז וזיא ןוא "ענליוו גנויא ןופ ןעגנומענרעטנוא ענעדיישרַאפ יד ןיא ךיז

 .טסינישַאמ ףַארגָאטיל ַא יו טעברַא ןייז ןופ קחודב סנרפמ ייברעד

 עשיטעווָאס יד .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד סיוא טכערב 1929 רָאי ןיא
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 ןוא קירוצ ךיז יז טיצ טייצ רעצרוק ַא ךָאנ רעבָא ,ענליוו טמענרַאפ ײמרַא
 -רַאפ יקסניגרעשטַאק ,ש .רעניווטיל יד ןופ טנעה יד ןיא ענליוו רעביא טיג |

 -ימ ןשיטעיוװָאס ןקידנעײגקעװַא םעד טימ ןעמַאזוצ טָאטש-םייה ןייז טזָאל
 טניפעג סָאװ ,לטעטש ַא ןיא רערעל ַא יו רע טעברַא טייצ לקיטש ַא .רעטיל
 ,קָאטסילַאיב ןייק רע טמוק רעטעּפש .הלשממ רעשיטעיווָאס רעד רעטנוא ךיז
 ַא יװ ןײרַא ךָאנרעד טערט ןוא סנטסָאּפ ענעדיישרַאפ ףיוא טעברַא רע ווו
 יינספיוא ןעמענרַאפ ןטעיװָאס יד ןעוו ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא רעקיליוװיירפ
 -קַא טעברַא רע .טָאטש-ןריױבעג ןייז ןיא קירוצ יקסניגרעשטאק טמוק ענליוו
 .סעיציזָאּפ-רוטלוק ערעדנַא ענעדיישרַאפ ףיוא ןוא ןיירַאפ-רעביירש ןיא וויט
 -וצ ןעגנושיוטנא עכעלקיטייוו עטשרע ענייז רעביא רע טבעל טלָאמעד ןיוש
 גנולקיװטנַא עטּפָאהעג יד טשינ טזָאלרעד טכַאמ-ןטעיוװָאס יד יו קידנעעז
 .("ּפרעס ןוא רעמאה ןשיװצ, :ךוב ןייז עז) ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ךיז רע טזײװַאב המחלמ עשטייד:שיטעיווָאס יד סיוא טכערב סע ןעוו
 ץניװָארּפ רענליוו רעד רעביא טרעדנַאװ רע ,ענליוו ןופ ןריאוקַאװע וצ טשינ
 ךרוד ןרעוו וצ טנעקרעד טשינ ידכ ,ןעמוטש-ביוט ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ ןוא
 רענליו ןיא קירוצ רע טמוק שינעלגאוו רעקידמישדח ַא ךָאנ .ןשטייד יד
 טעברַא-רוטלוק רעלַאגעלמוא רעד ןיא קיטעט קרַאטש טרָאד טרעװ .ָאטעג
 ןשטייד יד סָאװ ,"ָאװיי, ןופ ןטנעמוקָאד עשידיי עקיטכיוו טעװעטַאר ןוא
 טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד סָאװ ןפַאלקש יד ןופ רענייא יו .טּפַאכרַאפ ןבָאה
 יז רעדיײא ןלַאירעטַאמ-"ָאװיײי, עקיטכיוו יד ןריטרָאס וצ ןעגנוווצעג ןבָאה
 ןבעל ןייז ןייא ךעלגעט-גָאט רע טלעטש דנַאלשטיײיד ןייק טקישעגסױרַא ןרעוו

 טלַאהַאב רע עכלעוו ,ןדיייבתכ ןוא רעכיב עלופטרעוו סױרַא *"טעבנג, ןוא

 -ליוו ןיא "עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עשידיי, יד ךיז טפַאש סע ןעוו .ָאטעג ןיא
 עקיטכיוו ךרוד טריפ ןוא רעדילגטימ עריא ןופ רענייא רע טרעוו ָאטעג רענ
 . רַאפ טרַאה .דנַאטשפיוא ןטנַאלּפעג םעד רַאפ רעװעג ןעמוקַאב םייב ןתוחילש
 ןיא ךרוד ךיז רע טסייר ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעקיטליגטנַא רעד
 .םוקמוא-סקלָאפ ןרַאפ רעמענ:המקנ ַא טרעוו ןוא רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאוװ
 "יב ענייז ןיא ןבירשַאב רעטעּפש רע טָאה דלַאװ ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז
 ."ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא, ןוא *ןעייג רענַאזיטרַאּפ , :רעכ

 טמוק שיטעיװָאס קירוצ טרעוו ענליוו ןעוו המחלמ רעד ןופ ףוס םייב
 ןופ רָאטקעריד סלַא טמיטשַאב טרעוו ןוא דלַאװ ןופ קירוצ יקסניגרעשטַאק
 רעד ןופ טיבעג ןפיוא ויטקַא רע זיא קיטייצכיילג .ייזומ-הכולמ ןשידיי םעד
 "וצפיוא ןדיי ערעדנַא ךָאנ טימ ךיז טימַאב ןוא טייקיטעט הטילּפה-תיראש
 םכסה ןיא טשינ רעבָא זיא סָאד .ענליוו ןיא טעברַא-רוטלוק עשידיי יד ןבעל
 רעטשיױטנַא ןַא ,יקסניגרעשטַאק ןוא ןטעיוװָאס יד ןופ קיטילָאּפ רעד טימ
 :ךוב ןייז עז) .שזדָאל ןייק ןָא טמוק ןוא ענליוו טזָאלרַאפ ,רעטרינגיזער ןוא
 .(=ּפרעס ןוא רעמַאה ןשיווצ,

 רעשירָאטסיה רעשידיי רעלַארטנעצ, רעד ןיא רע טעברַא שזדָאל ןיא
 -ַאברעטעברַא רעשיטסינויצ רעד ֹוצ שיאעדיא ךיז טרעטנענרעד .*עיסימָאק
 טביירש רע סָאװ ,דיל-םיצולח ןייז) .טנגוי רעשיצולח רעד וצ ןוא גנוגעוו
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 ןלױּפ ןיא גנוגעווַאב רעשיצולח רעצנַאג רעד ןופ ןמיה ַא טרעוװ ןָא טלָאמעד
 טרעו רע (.דרע רעשטייד רעד ףיוא ןרעגַאל-הטילּפח-תיראש יד ןיא ןוא

 ,"טרָאװ רעזדנוא, טַאלבנכָאװ ןשיטסינויציילעוּפ םעד ןופ רָאטקַאדער ךיוא
 ןוא לוש רַאפע רעדיל גנולמַאז ַא רעביא ךיוא רע טעברַא שזדָאל ןיא

 "ער רעשילַאקיזומ .?גנַאזעג רעזדנוא, נ"א רעטעּפש טניישרעד סָאװ ,םייה
 ,רענייוו ןָאעל רָאטקַאד

 ןיא ןבעל שידיי ןייק זַא ,רָאלק טרעוו'ס ןעוו ,םָארגָאּפ רעצלעק ןכָאנ
 טימ ןעמַאזוצ יקסניגרעשטַאק טרָאפ ,ןייגפיוא טשינ רעמ ןיוש טעװ ןלױּפ
 רעצנַאג ןייז טימ ןײרַא ךיז רע טפרַאװ ָאד .זירַאּפ ןייק רעביירש ייר ַא ךָאנ
 -ַאגרָא יד ןופ רענייא זיא רע .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי םעד ןיא עיגרענע
 זיוה-רעביירש ןופ המשנ יד זיא ןוא טעטימָאק-םיטילּפ-רעביירש ןופ ןרָאטַאזינ
 רעצנַאג רעד רַאפ סערדַא-רוטלוק ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,9 ןעטאּפ יג ףיוא

 -לַא ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרע םוצ טַאגעלעד ַא יו טרָאפ רע .טלעוו רעׂשידיי
 יַאּפ ןופ דילגטימ ַא רעטעּפש ןזיא ןוא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוו

 .ָארויב רעזיר
 ןיא ןרעגַאל הטילּפה תיראש יד יקסניגרעשטאק טכוזַאב טייצנשיווצ ןיא

 ,םירבח ענייז ךרוד םזַאיזטנע טימ ןעמונעגפיוא טרעװ רע ווו דנַאלשטיײד
 עטייוצ ַא סױרַא ןביג םירבח רענעכנימ ענייז .םיצולח ןוא רעפמעקדדלַאוװ

 "עג ןיוש זיא סָאװ *ןעייג רענַאזיטרַאּפ , ךוב ןייז ןופ עגַאלפיוא עטרעסעברַאפ
 .עניטנעגרַא ,"םוטנדיי עשיליוּפ סָאד, גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד טַאה

 "ענליוו ןברוח; ךוב ןייז זירַאּפ ןיא טביירש יקסניגרעשטַאק עקרעמש
 קיטייצכיילג .קרָאי וינ ,גַאלרַאפ-ָאקיצ ןיא 1947 רָאי ןיא טניישרעד סָאוװ
 סָאװ "ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןופ רעדיל, גנולמַאז עסיורג ןייז ךיוא רע טיירג
 רעד רעטנוא סערגנָאק-רוטלוק םעד ךרוד ןרעוװו ןבעגעגסױרַא רעטעּפש טעוװ
 םענענישרעד ןופ רַאלּפמעזקע רעטשרע רעד ןוא קיווייל .ה ןופ עיצקַאדער
 רָאנ יו הנתמ עקידנשַאררעביא ןַא יו ןרעוװ ןגָארטעגרעטנוא םיא טעװ ךוב
 -ַאזוצ ןטשרע םעד ףיוא קידנעמוק ,דרע רענַאקירעמַא יד ןטערטַאב טעװ רע
 ןָא ךיוא יקסניגרעשטַאק טביירש זירַאּפ ןיא .סערגנָאק-רוטלוק ןופ רָאפנעמ
 ענייז ןגעו טלייצרעד רע ןכלעוו ןיא *ּפרעס ןוא רעמַאה ןשיווצ, ךוב ןייז
 רעד עגונב םילשומ עשיטעיווָאס יד ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא ןעגנורַאפרעד
 ייב טסַאהרַאפ םעד בילוצ טרעוװ ןוא רוטלוק רעשידיי ןוא ךַארּפש רעשידיי
 םיא טייהנגעלעג םוש ןייק ךרוד טשינ ןזָאל עכלעוו ,רעביירש עשיקעסוועי יד
 .ןפמעקַאב וצ ןוא ןצומשַאב ֹוצ

 ןופ רָאפנעמַאװצ םוצ ךוזַאב ןטשרע ןייז תעב ,עקירעמַא דרָאנ ןיא
 ןגעו ןטַארעפער טימ טעטש 20 רעביא ןיא ףיוא רע טערט סערגנָאק-רוטלוק

 רעד ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש טרעװ ןוא ןבעל רענַאזיטרַאּפ ןוא ָאטעג רענליוו
 ,עקירעמַא רעשידיי רעסיורג

 .טייקיטעט:רוטלוק ןייז רעדיװ רע טײנַאב זירַאּפ ןייק קידנעמוקקיוצ
 ןַא זיא ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןופ ָארויב רעזירַאּפ ןופ דילגטימ ַא זיא
 -םיטילּפ"רעביירש ןיא ,*ןדיי עשיליױוּפ יד ןופ דנַאברַאפ , ןיא רעוט רעװיטקַא
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 עזייר ַא רע טכַאמ 1950 רָאי ןיא ,*13 עקצַאמָאלט, בולק ןיא ןוא טעטימָאק
 טכַארט רע .גנורעטסיײגַאב טימ ןעמונעגפיוא טרָאד טרעוו ןוא לארשי ןייק
 לײטּפָא רעניטנעגרַא רעד םיא טפור סע רעבָא ,לארשי ןיא ךיז ןצעזַאב ןגעוו
 ןגָארט סָאװ ,ןסורג עטוג יד ךרוד טקָאלעג טרעוו רע ןוא סערגנָאק רוטלוק ןופ
 1950 יאמ ףוס .בושי ןשידיי רעניטנעגרַא םעד ןגעוו טלעװ רעד ןיא ךיז
 ןעמַאזוצ ,סערייא סָאנעוב ןייק "ראנרעב ןַאס, ףיש רעד טימ ןָא רע טמוק
 | .עלעביל רעטכָאט ןוא ירעמ יורפ ןייז טימ

 -ַאמ רעקיטכעמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעװ עניטנעגרַא ןייק םוקנָא ןייז

 -ניז ווא רעפמעק םעד רַאפ גנורעטסײגַאב ןוא טפַאשביל ןופ עיצַאטסעפינ
 רעד ןופ רעיוב ןכעלדימרעדמוא םעד רַאפ ןוא ענליוו רעשידיי רעד ןופ רעג

 -עעשעג סיורג ַא טרעװ עניטנעגרַא ןייק םוקנָא ןייז .רוטלוק רעשידיי רעיינ
 גנַאל ,גנַאל ןלעװ ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא בושי רעניטנעגרַא ןופ ןבעל ןיא שינ

 עטלופעגרעביא יד ןוא םיא דובכל םינּפ תלבק ןזעידנַארג םעד ןעקנעדעג

 טימ ןרָאװעג טרעהעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןטַארעּפער עטשרע ענייז תעב ןלַאז

 | | ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא

 טפַאשביל עטסערג יד ןברָאװרעד רע טָאה טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא

 רעטרעדנוה יד ןיא ךיז ןלייצ טניירפ ענייז .םוטנדיי רעניטנעגרַא םעד ייב

 "וועי יד ןליצ עניטנעגרַא ןיא ךיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,רעטנזיוט רשפא ןוא

 זיא עינאּפמאק-ץעה רעייז רעבָא ,םיא ןיא ןלייפ עטעטפיגרַאפ רעייז סעקעס

 סָאװ גנורערַאפ ןוא טפַאשביל ןופ עילַאװכ יד ןרענימרַאפ וצ תלוכיב טשינ

 | ,םיא םורַא טציילפ

 -לוק רעניטנעגרַא ןופ רַאטערקעס-וװיטוקעזקע סלַא טייצ ַא טעברַא רע |

 -רעדנַאנופ םייב רעדנוװ עסיורג טזייוװַאב עיגרענע ןייז ןוא סערגנָאק-רוט

 טעברַא עקיזָאד יד טזָאלרַאפ רע יו םעד ךָאנ .עיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןעיוב

 -יירַאפ יד ןוא עדַאנַאק ןייק עזייר ַא רע טכַאמ תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ

 ןטײנַאב טימ רעטשירפעגּפָא ןַא קירוצ טמוק רע ןענַאװ ןופ .ןטַאטש עטקינ

 .טעברַא רעשירעפעש ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעקידרעטייוו וצ טומ

 ײטרַאּפ ַא ןעװעג ןיב ךיא; ךוב ןייז רע טקידנערַאפ עניטנעגרַא ןיא

 עטרעטסײגַאב ַא סױרַא טפור ןוא 1952 רָאי ןיא טניישרעד ךוב סָאד .*ןַאז

 -שרּפ ראי ןקיבלעז ןיא טרעוו ךוב סָאד .רעקיטירק ןוא רענעייל ןופ גנוצַאשּפָא

 .עקיסקעמ ןיא עימערּפילסעק יבצ רעד ךרוד טרימ
 ךוב ןייז ןופ עגַאלפױא עטייווצ ַא ךיוא טניישרעד עניטנעגרַא ןיא

 ןבעגעגסױרַא ,רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןוא *ּפרעס ןוא רעמַאה ןשיװצ;

 .סערגנָאק רוטלוק .גרַא ןכרוד
 -ַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעביא עזייר ןייז ןופ קידנעמוקקירוצ

 רע .רעדיל-סקלָאפ ןופ גנולמַאז עסיורג ַא יקסניגרעשטאק טיירג עדַאנ

 טראבלעג לאכימ רעקיזומ םעד טימ ןינע םעד ןגעוו טקַאטנָאק ןיא טייטש

 םעד טָאה טיוט רעקיטייצירפ ןייז .קינלאק רוטרַא רעלטסניק םעד טימ ןוא

 .טכַאמעג טשינוצ ןינע

 -עגנָא גַאלרַאפ ןשיזעגוטרָאּפ ַא ךרוד טרעװ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ו2



 "רָאּפ רעד ןיא "ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא; ךוב ןייז ןבעגוצסױרַא ןעמונ
 זיא יקסניגרעשטאק ןעװ טלָאמעד טניישרעד ךוב סָאד .ךַארּפש רעשיזעגוט

 .עקידעבעל יד ןשיווצ ָאטשינ רעמ ןיוש
 -ַאגרָא ןטימ ןעמונרַאפ ךיז רֶע טָאה ןבעל ןייז ןופ םישדח עטצעל יד

 יירד עטשרע יד ."תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ יד ייב "םויק, גַאלרַאפ םעד ןריזינ
 "ישרעד ןענעז טריגַאדער ןוא טיירגעגוצ טָאה רע סָאװ ,גַאלרַאפ ןופ רעכיב
 ,הרובק ןייז ךָאנ געט עכעלטע ןענ

 ןופ תוחילש ןיא ַאסָאדנעמ ןייק ןרָאפעגסױרַא רע זיא לירּפַא בײהנָא
 -עוב ןופ זיא רע ."רדס ןטירד, ַא טרָאד ןריפוצכרוד ידכ לארשיל תמיק ןרק
 .טעליב-קירוצ ַא טַאהעג טָאה ןוא ןַאב רעד טימ ןרָאפעגקעװַא סערייא סָאנ
 ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה רע עכלעוו ייב םירבח רעסָאדנעמ יד .שַאט ןיא
 וצ ועמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טַארעפער ַא ךָאנ ףיוא ןטלַאהרַאפ םיא ןבָאה

 ןייק ןרָאפוצמײהַא טלייאעג ךיז טָאה רע תויה ."רדס ןטירד, ןכָאנ סנגרָאמ
 .עטרַאקןָאיװַא ןַא ףיוא טשיוטרַאפ טעליבדןַאב םעד רע טָאה סערייא סָאנעוב

 רעגייז ַא 10 ןוא לירּפַא ןטס223 םעד ַאסָאדנעמ ןופ ןגױלפעגסױרַא זיא רע
 ןוא גרַאב ַא ןופ ץיּפש ַא ןיא טּפַאלקעגנָא ךיז ןָאיװַא רעד טָאה טנוװָא ןיא
 .ןענערב ןביוהעגנָא טָאה

 "סיוו יד סערייא סָאנעוב ןייק טכיירגעג טָאה םורַא געט ייווצ ןיא טשרע
 רעד ןיא ןוא סערייא סָאנעוב ןיא רעיורט רעד ,םוקמוא ןייז ןופ הרושב עט
 "גוטייצ עשידיי עלַא .ךעלביירשַאבמוא ןעוועג זיא טלעװ רעשידיי רעצנַאג
 יד ףיוא טיוט ןייז ןגעוו סעמַארגעלעט טכַארבעג ןבָאה טלעוװ רעד ןיא ןעג
 דיּפסמ םיא טָאה רעביירש עשידיי לָאצ עסיורג ַא ןוא רעטרע עטסנעעזעגנָא
 טכַארבעג רע זיא ד"ישת'ה רייא 'א .רעדיל ןוא ןעלקיטרַא ערעייז טימ ןעוועג
 ןופ להוא םעד ןבענ ַאדַאלבַאט ןיא םלוע-תיב םעד ףיוא הרובק וצ ןרָאװעג
 ןופ עיצַאטסעפינַאמ-:סקלָאפ עקיטכעמ ַא ןעוועג זיא היוול יד .םישודק יד
 ןטבילַאב ןעמעלַא ייב םעד ןופ לרוג ןשיגַארט ןבילוצ רעיורט ןרעיוהעגמוא
 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןטרערַאפ ןוא

 .ה .ב .צ יב ית
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 יקסנינרעשטַאק .ש ןנעוו רעניירש





 -ירד רעד .עקרעמש -- לשיט ןפיוא דניק סָאד ,עדייז רעד :סקניל רעטשרע רעד -- :החּפשמ םעקרעמש
 .עמומ ַא ןוא רעטעפ ַא :ןעייטש סע .עטלַא ,רעטומ ןייז -- עטריפ יד ,ףלָאװ ,רעטָאפ ןייז -- רעט

 .חרות'דומלת רענליװ ןיא (םטכער רעטשרע רעד) עקרעמש רעקירעיי12 רעד



 "נוי ןייז ןוא (סטכער) עקרעמש

 רעד רַאפ לקנַאי רעדורב רערענ

 .ענליוו ןיא המחלמ

 "ענליויגנויג -- .1926 ענליוו

 גראשט .ד ,ןָאזרעדַארב .מ טימ

 .סּפֹוּפ .מ ןוא ןייטשרעג



 יקסנינרעשטַאק .ש וצ קאצנירּפש ףסוי ןופ ווירב ַא

 קצנירפש ףסוי

 ץי 'ו יז
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 (לארשי) יקסניּפ דוד

 ל"ו

 "צנײרַא ,ןעמָאנ ןייז ןביירשוצסיא טנאה יד טשינ רימ טמענ סע

 !דּפסה ַא םיא ףױא - ך י א ..,עטיוט יד ןשיװצ ןיקסניגרעשטַאק ןביירש

 ,עטסגניי ערעזדנוא ןופ םענייא ףיוא ,םיא ףיוא ,ןרָאי ןיא רעטאז רעד ,ךיא

 טשרע ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,םענייא ףיוא ,עטסקיאייפסנבעל ,עטסקידעבעל

 ,ןבעל םוצ ןעמוקעג

 סלַא טבעלעגסיוא טינ ךיז טָאה רֹע רעבָא ,רעטכיד ןעוועג זיא רע |

 ענייז וצ בָאגוצ ַא ,סעּפע-ךיז ױזַא ןעוועג םיא ייב זיא גנוטכיד .רעטכיד

 -ַאב טפראדעג טָאה רע ןָאט וצ סרעכליב סָאװ טאהעג טָאה רע .ןטנאלַאט

 .רוטארעטיל עשידיי יד ןוא שידיי ןגרָאז

 ,ןבעל ןעוועג זיא ,ןעוועג זיא רע וװ .ןבעל טימ טלדורּפשעג טָאה רע

 רעטכיד סלַא .גנוריזינאגרָא ןעוועג זיא ,טַאט ,גנומענרעטנוא ,גנוגעוװַאב

 "יידַאב ןייז רעבָא ,"ענליוו"-גנויא עּפורג רעד ןופ דילגטימ ןעוועג רע זיא

 הירב רעד .רָאטאזינאגרָא סלַא יקסניגרעשטַאק ןעוועג זיא ריא רַאפ גנוט

 ירעכיב ןוא ןטפעה עריא ןבעגוצסױרַא ףיוא ןעלטימ ןגירק ןענָאק וצ ףיוא

 "רַאפ טָאה רע ווו ,לארשי ןזָאלרַאפ טָאה רע סָאװ ,טרעױדַאב בָאה ךיא

 .ןבָאה טפראדעג קיטיונ םיא טָאה לארשי ןיא שידיי .טייצ עצרוק ַא טכַארב

 רַאפ ף מ ַא ק ןעװעג ָאד טלָאװ ,לארשי ןיא ןבילבעג טלָאװ רע ןעוו

 רשפא .ןעור טזָאלעג טינ טלָאװ ,טריזינאגרָא ,טקעוועג טלָאװ רע .שידיי

 ןפרָאװעגסױרַא ןייז טעװ לארשי ןיא טעברַא ןייז זַא ,ןעזעגנייא רע טָאה

 :עניטנעגרַא ןעוועג אנקמ בָאה ךיא .עניטנעגרַא ןייק קעװַא רַאפרעד זיא ןוא

 ,רָאי רָאּפ יד רַאפ ןָאטעגפיוא ןטרָאד טָאה רע סָאװ ,טינ סייוו ךיא

 ןזיװַאב טינ ךָאנ טָאה רע ביוא .סערייא סָאנעוב ןיא טבעלרַאפ טָאה רע סָאװ

 ןעװעג ךָאנ זיא טייצ יד סָאװ ,רַאפרעד סיוועג סע זיא ,ןָאטוצפיוא סָאװ

 | .ץרוק וצ

 ןּפמש ןוא טרָא ןייז ןעמענרַאפ ןָאק סָאװ ,ןצעמע ןזָאלעג רע טָאה

 סע .םיוק ביולג ךיא ?רוטארעטיל רעשידיי רעד ןוא שידיי ןופ ןגָאװ םעד

 םיא ןבָאה רימ סָאװ ,זדנוא ייוו ,יקסניגרעשטַאק ןייא רָאנ ןעוועג זיא

 !ןרָאלרַאפ

 וֿפ



 (עניטנעגרַא) דנַארנעכיײיא רעזייל

 -עק"רעמש - טוט ןייד וצ

 ,ןעגנאגטג קירוצ וד טסיב ןגייווש ןלעקנוט םעניא
 ןפוס ןייק טינ ןוא טינ ּבײהנָא ןייק רעמ טמטטַא םע וו
 ןעננאלרַאפ עלַא ןיוש טקישַאענּפָא ןבָאה סע ווו
 .,ףָאלש ןקיבייא ןופ לגילפ יד רָאנ ןרעכיור סע ןוא

 ןגיוא עטוג ענייד ןופ טכיל ןעיולב םעניא ,רעדורב
 ;רַאיַאק םענעשַאלרַאפ רעזדנוא טלעהעצ רימ ןבָאה
 ,ןגיובעג ףיט רכק ןייד רעּביא טציא קידלּבא טייטש
 ,רוד רעצלַאטש רעטווורּפעג ןיוש רעווש ַא ,ךיד טבייהרעד ןוא

 ,ןגַארטעג השורי רעזדנוא קיטולב וד טפַאה ןרעטש ןפיוא
 ;טכַאלש רעד ןופ ןגער םעניא ,עגליוז ייב רעדלעוו ךרוד

 ןגָאלשעג הנכס טרָאװ קילייה רעזדנוא רַאפ טָאה סע ווז = |
 ,טכַאנ רעד ןופ ןרעסַאװ רעביא סע וד טפַאה טגנערבעג |

 ,ןגיוועצ לקנוט סעגר יד רעיורט ַא טנעלפ סע וו
 ,טימעג ןרעווש ןיא עצרַאװש ןעניּפש ןקיטסעננייא
 ןוגינ ןקידתובא ןטלַא ןַא וד טסָאה ןדנוצעגנַא
 .טירט עקידנווװו סרבח ןרַאפ ץרַאה ןייד טײרּפשעג ןוא

 ןגיוא עטוג ענייד ןופ טכיל ןעיולב םעניא ,רעדורב
 ;רָאיַאק םענעשַאלרַאפ רעזדנוא טלעהעצ רימ ןבָאה
 ,ןגיובעג ףיט רבק ןייד רעביא טציא קידלבא טייטש
 .רוד רעצלָאטש רעטווװרּפעג ןיוש רעווש ַא ,ךיד טבייהרעד ןוא

 | 1984 יאמ ןט1/ םעד ,סערייא סָאנעוב

 ופ



 (עניטנעגרַא) ינמורקא .י

 !טעב עקרעמש ,טרעה

 "נוזַאב ייווצ --- קיאייוצ שטנעמ רעד טבעל ףוג ןייא ןיא :טפערט סע
 ןטנעמעלע עכעלצעזנגעק לָאמ ַא ,םיא ןיא ןקיטלעוװעג ןטנעמעלע ערעד

 עג ,טייווצעצ שיכיסּפ זיא שטנעמ רעד זַא ,טפערט סע ןוא ;עצנַאג רעבָא
 ןכעלפיירגַאבמוא ןא ןופ ןגָארטעצ טרעװ שטנעמ רענעסירעצ ַאזַא ,ןטלָאּפש
 ,הביבס ןייז רַאפ הרצ ַא ךיוא זיא ַאזַא ,ורמוא

 ןיק טינ ,ןטנעמעלע עכעלטע טבעלעג ןבָאה ןיקסניגרעשטַאק .ש ןיא
 ,טײקצנַאג עשיגָאלָאכיסּפ ןייא טלעטשעגרָאפ ייז ןבָאה עלַא .עכעלצעזנגעק
 ןוופ ןצ מָאנ רעד זיא עק ר ע מ ש  .ךעלרעסיוא תוחּפל

 .טנ ָאקעג ןב ָאה רימ סָאװ םע ד
 ,ט ַא ה עג ביל ןע מ טא ה ןעצע ק ר ע מ ש

 ,ע קיצ ניװ ט אה עג טנ יײיּפ ןב ָאה ןעצ ק ר ע מ ש
 ,ס עצי ק ס |ב ייר ש עג ט ָא ה עק ר ע מ ש
 ,ר עד יל ן ביר ש עג ט ָא ה ע ק ר ע מ ש
 ,|צ גנוזע ג ט ָא ה עק ר ע מ ש
 ןײז ןגָאר טעג ננגע קא ך ַײא ט ָא ה עק ר ע מ ש

 -- ,ל ב ײ מ ש

 --- ךָאד ןוא

 .יקסניגרעשטַאק .ש סָאװ ,רעקיבלעז רעד ןעוועג טינ זיא עקרעמש

 וצ לסילש רעד ,ףירגַאב םעד ןיא רעטנָאלּפ לקיטש ַא ,תמא ,זיא סע

 ,םייה ןייז ןיא תישאר .אפוג םיא ייב ןכוז ,ךעלריטַאנ ,ןעמ ףרַאד םעד

 ןוא ןרָאײרעלטיה עקידתונויסנ יד ןיא רעטעּפש ,טנגוי ןייז ןיא ךָאנרעד

 - נג ע ג ר א  :טינ רימ ןגָאז הנווכב .דָאירעּפ רענאקירעמַא ןייז ןיא ףוסל

 טינ יקסניגרעשטַאק .ש זיא לעיצנעטָאּפ ליװ ,ד ָאירע פ ר עניט

 ןצענערג יד ןיא קר ןביילב לָאז רע ,ןעקרעמש ןעמאצוצנייא לגוסמ ןעוועג

 ..ןצנאלפרעביא ךיז ןעמוקעג זיא רע ןיהוװ ,טרָא םעניא ,עניטנעגרַא  ןופ
 ןײלַא ךיז ןלעוו'ס ,סנייז ךיז ןגָאי סָאד ָאד טניימ --ע ק י ר ע מ ַא

 | | ,ןגָאירעביא
 -- -- היאר ַא

 א | י

 רדס םעד ןיא ןעניפעג יז טעװ ריא ?עיפארגָאיב ןייז ןלייצרעדרעביא
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 דו ב ל ט ַא ז

 ןיא ,ןעגנוזעג ןרעג ןוא טפָא ןרעוו סָאװ ,ךעלדיל ענייז ןופ ןײטשטנַא םענופ
 -ָאטנַא ענייז ןיא ,"עדנעגעל ענירג יד; ,"ןעייג רענאזיטרַאּפ, רעכיב ענייז
 זיא רע וװ ,טרָאד ןייז וצ גנארד ןייז ןיא ךיוא יו ,ןטסעמרַאפ עשיגָאל
 | .ָאטשיג

 עשידיי רענליוו יד ןופ טיונ רעד ןיא ךיז רע טקעלּפטנא טשרעוצ |
 ךָאנרעד ,טיײקמערָא עטוװרּפעג יד דניק םייב ןגיוא יד טנפע ירפ .ךעלסעג
 -עּפש ,טייקלאגעלמוא רעשיאיײטרַאּפ רעקידנקָאל ןופ קיטנאמָאר יד טמוק
 -פיוא ןַא ,טכיל םעיינ ןופ ערעפסָאמטא יד ?ענליוו-גנויא ןופ ילג רעד רעט
 ,ספלָאװ רעזייל ,סרעלגאוו ןנחלא גנאזעג ןקידנגָאנ םעד רעטנוא סנעגנאגעג
 ןעקרעמש ייב ךיוא טָאה טלָאמעד .סרעוועקצוס םהרבא ןוא סעדַארג םייח
 -נ ַא י װ  רעבָא .טפַאשקנעב רעקידוועגניז ןופ זוילש רעד טנפעעג ךיז

 !טיירבעגסיױא ךיז טָאה גנאזעג ןיז ש ר ע ד

 ,ךעלרעדניק ,סעמאמ ,סעטאט
 ;ןדאקירַאב ןעיוב

 םוא ןעייג ןסַאג יד ןיא
 .ןדאירטָא רעטעברַא

 ןוגינ רעד-טָא טָאה ןטייקנלױהרַאפ ןיא ,עשיליוּפ ןעוועג ןרָאי ערעטצניפ
 | | ,קנופ ַא ןפרָאװעג

 ןופ עיציזָאּפ יד ןיוש זיא געוו ןקיזָאד םעד ףױא ר ע ט ײ װ רעד
 ,"רָאנ ליוו סע רעװ רעדעי ,רעדעי ,רעדעי ןעק ןייז גנוי, ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 .ש ר ע ד ןעמוקעגפיוא ,עיגָאלָאנָארכ רעד יּפ לע ,זיא רעטעּפש
 רעזדנוא ןיא געוו ַא טכַאמעג ךיז טָאה רעכלעוו ,עקרעמש --- יקסניגרעשטַאק
 א ,עיכיטס עכעלרעלקרעדמוא ןַא ןסיוטשעג טָאה ןקיזָאד םעד ,לטלעוו שידיי
 ,טרעצעג םיא טָאה טשרָאד

 ?ןיקסניגרעשטַאק .ש יצ ,ןעקרעמש
 ,ייז ןופ םענייא רשפא ,עדייב רשפא
 ,טײקטלּפענרַאפ עשיגָאלָאכיסּפ זיא'ס
 טָאה רע יװ ,ןבעל ליפוזַא ןפיוהוצנָא לָאמ ַא טימ עיכיטס רעד ןיא

 .ש ייס ,עקרעמש ייס סָאװ ,סשיגַארט סעּפע ןעוועג רשפא זיא ,ןבעל טלָאװעג
 םעד ןופ ךס ַא :אמזוג ילב .ןעגנעובסורַא טנעקעג טינ ןבָאה יקסניגרעשטַאק
 ,ריד טיירגעג טָאה רע סָאװ ,לכיימש םעד ןיא ןליוהרַאפ ןעוועג זיא שיגעטער
 ,רימ

 רעד ,רעטלכימשעצ רעד ןעוװעג קידנעטש טשינ עקרעמש ךָאד זיא
 ןייז ןגָארטוצסױרַא קילג עכעלשטנעמ'ס טאהעג קידנעטש טינ --- רענעגנוזעצ
 טניוװעג טָאה גנַאזעג .טלָאװעג סע טָאה רע ןוא .גנַאזעג ןייז ,לכיימש ןביל
 זיא סָאד רעבָא .עקסַאמ עכעלשטנעמ ןייז ןעוועג זיא לכיימש ,ץרַאה ןייז ןיא
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 יק ס ניי ג ר עש ט ַא ק . .ש

 ךיױא .טָאה ןטלעז טינ .יקסניגרעשטַאק .ש שטנעמ רעלופ רעד ןעוועג טינ

 .רעיורט רעקידנקירד ,םיא רעביא ןעוועג טלוש רעיורט

 -ַאב םיא טימ טָאה סָאװ ,טעּפמיא םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז רע טָאה ןוא

 טימ טלגנארעג ךיז טָאה סָאװ ,עקרעמש םעד ןעז םעד ןיא ןעמ ןעק ,טגעוו

 .םעד ,קידנטכַארט םעד ,ךיז יא ןר ע ד נ ַא ם ע ד  ,ןיקסניגרעשטַאק .ש

 םעד ןעײרשרַאפ טלָאװעג שטנעמ רעד טָאה אפוג ךיז ןיא .ןקידנעלפייווצ

 .טעמוא ןקידנשטָאט
 .טבעלעג םיא ןיא טָאה ןבעל טרעטשעצ ַא

 לא לא
: 

 יּפָא עקרעמש רענליוו רעקידנעלכיימש רעד טָאה טלעװ רעשידיי רעד

 טסיגָאלָאטנַא םעד ןוא ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד םעד ןיקסניגרעשטַאק .ש ןבעגעג

 .רעדיל-רענאזיטרַאּפ ןוא ָאטעג ןופ

 ,םיבושי עשידיי עטייוו וצ טקערטשעג ךיז רע טָאה ַאזַא

 "עג ןבָאה סָאװ ,עלַא טנעקרעד םיא ןבָאה עקרעמש רעקיצרַאה רעד יו

 ,םיא טימ ןייז וצ ןגינעגרַאפ סָאד טַאה

 רעלױװ רעד ןריולרַאפ טינ ןגעווטסעד ןופ ךיז טָאה רעביירש םעניא

 .ןעקרעמש טצנאגרעד טָאה יקסניגרעשטַאק .ש .דניירפ רעיירטעג ןוא שטנעמ

 ןשיװצ ןעמ טניפעג ןטנעמעלע ענעדיישרַאפ יד ןופ טײקשינָאמרַאה יד

 ןבירשעגנײרַא ייז ןיא טָאה יקסניגרעשטַאק .ש ,רעכיב ענייז ןופ רעטעלב יד

 .עקרעמש ןביל םעד ןופ עטכישעג-סנבעל יד

 "שטנעמ סעדעי ַא זיא ןעגנולדנַאװ עשיכיסּפ ןוא עקיטסייג ןופ ּפונק ַא

 ןוא עקיטסייג ןופ םערוטש ַא ןעוועג זיא ןבעל עצרוק סעקרעמש ;ןבעל עכעל

 -עגסיוא ןבָאה רעיורט ךותמ לכיימש ןוא רעיורט .ןעגנולדנאוו עשיכיסּפ

 ןבָאה רימ יװ ,רעביירש ןוא שטנעמ םעד ,ןיקסניגרעשטַאק .ש טריזילַאטסירק

 ןייז קילדעװ .רעטייוו רע טבעל ַאזַא .טייקטייווצעצ ןייז ןיא טנעקרעד םיא

 סע לכיימש רעטליּפשעצ סנעמעוו ,רעד רע טביילב קיטסירעטקארַאכדןיײלַא

 זיא ,"םינּפ רעזדנוא טינ טסַאּפ רעיורט; .שינעכעדעג רעזדנוא ןיא טרעווילג

 ןעוועג ןיב ךיא, ךוב ןייז ןיא לטיּפַאק ַא ןופ לּפעקרעבױא קילעפוצ ןייק טינ

 סיקסניגרעשטַאק .ש ןיא זיא "תוברוח רעטנוא הלואג; יד ןוא ?ןאזיטרַאּפ ַא

 ןוא רשוי ןופ טלעוו ַא וצ ןבערטש ןייז ןופ דרָאקַא ןא עיצּפירקסנארט

 ,טייקנייש

 יא יא
* 

 זדנוא טלַאפַאב סע ןעוו ,רָאװ יד טרעוו רָאלק ןוא ףרַאש קיזיּפש שממ

 ןלַאפעג זיא עקרעמש :תמא רעד קידתמא זיא סע זַא ,ןײזטסוװַאב עטלַאק סָאד

 ןייז ןיא טעב רע ןוא דימ זיא יקסניגרעשטַאק .ש ,םולח ןייז ןופ ןטימ ןיא

 :טייקדימ
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 ךד ו ב ל ם ַא ז

 ,ןגייווש רימָאל ,רעליטש ,רעליטש

 .ָאד ןסקַאו םירבק
 :םיאנוש יד טצנאלפרַאפ ייז ןבָאה'ס
 .ָאלב םוצ ייז ןענירג

 ,וצ ראנָאּפ םוצ ןגעוו ןריפ'ס
 ,קירוצ געוו ןייק טריפ'ס
 ןדנוושרַאפ וו עטַאט רעד זיא
 .קילג סָאד םיא טימ ןוא

 ,רצוא ,טינ ןייוו ,סניימ דניק ,רעליטש
  ,ןייוװעג ןייק טינ טפלעה'ס

 םיאנוש ןלעװ קילגמוא רעזדנוא

 .ןייטשרַאפ טינ יװ ייס

 -- ןעמוקעג דנַאל ןפיוא גנילירפ

 .טכַארבעג טסברַאה זדנוא ןוא

 --- ןעמולב טימ לופ טנייה גָאט רעד זיא

 ,טכַאנ יד רָאנ טעז זדנוא

 ןלאווק ןלעווק'ס ,רעליטש ,רעליטש
 ,םורא ץרַאה ןיא זדנוא

 ןלאפ טינ טעװ רעיוט רעד זיב
 ,םוטש ןזומ רימ ןייז
 עי יי ןעאטעאעאה יט יא יד ייד טיילדידיי יע  רפאםאי 6055 סג ליולייקיי טריי =. טליייייליייל סלי עי 5

 !טעב עקרעמש ,טרעה
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 (עניטנעגרא) ףרָאדנעשַא לארשי

 טלעוו רעד ךיווד דיל א טימ

 ןיא ןעילפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,ןבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ןעוועג זיא סָאד .ןיקסניגרעשטַאק טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא --- ןַאלּפָארע ןַא

 ךיז ןבָאה טלָאמעד .דנַאלסור ןופ ןעמוקקירוצ םעד ךָאנ דלַאב ,1945 רָאי ןיא

 ,עדארג ,יקצילא :רעביירש עשידיי ףניפ ןליוּפ רעביא יינרוט ַא ףיוא טזָאלעג
 רַאפ ןלױּפ ןייק ןעמוקעג זיא יקסניגרעשטַאק .ךיא ןוא יקסניגרעשטַאק ,קאז

 ךיא בָאה ןעמוקעג ןענעז רימ ןיהווו רעבָא ,טייצ רעצרוק ַא טימ זיולב רימ

 םוקמוא ןופ רעדיל ענייז ךרוד טנעקעג טוג ןיוש םיא ןעמ טָאה ,טקרעמַאב

 .םיליּפעמ ןוא םיצולח ןגעוו רעדיל ןוא ָאטעג ןופ רעדיל ,םוקפיוא ןופ ןוא

 ךיירקנַארפ ןייק ןעגנַאגעגכָאנ ךיוא םיא זיא ,טײקרעלוּפָאּפ עקיזָאד יד

 שטנעמ ַא זַא ןבױלג טנעקעג טָאה רעװ .עניטנעגרַא ןייק רעטעּפש ןוא

 ךָאנ לָאז -- תוירזכַא ליפוזַא ןעזעג ,ןייּפ ליפוזַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא סָאװ

 ,ןטכיר טנעקעג ךיז טָאה רעװ ןוא ,ןעגניז ןוא סנייז ליומ סָאד ןענעפע ןענעק

 ,ןרָאװעג טעדנעשעג ןוא טכעװשרַאפ ױזַא זיא טרָאװ סָאד ןעוו ןרָאי יד ךָאנ זַא |

 יז ףיוא לָאז דיל סָאד ?דיל ןטימ ןסירעגטימ ױזַא ןרעוו ךָאנ ןשטנעמ ןלָאז

 -סקלָאפ ,עטושּפ סָאד אקווד ןזײװַאב טנעקעג טָאה סָאד ?ןקריוו קרַאטש יױזַא

 ןבײהנָא ןדעי ייב ךיוא ןוא בײהנָא ןדעי ייב ןעמוק זומ סָאװ ,דיל עכעלמיט

 ,יינסָאדנופ

 ַאסָאדנעמ ןיא ןייז וצ םישדח עכעלטע טימ קירוצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 טָאה יקסניגרעשטַאק ןיהווו טנגעג יד ,ךעלטנגייא ,זיא סָאד .ןַאוכדןַאס ןיא ןוא

 .לָאמ עכעלטע רעירפ ןעוועג טרָאד ןיוש זיא רע ..עזייר עטצעל ןייז טכַאמעג

 "עג סעּפע טָאה ריא :טגערפעג רימ ןעמ טָאה --- ,ןיהַא ןעמוקעג ןיב ךיא יו

 ןכוזַאב ענייז תעב ָאד טָאה רע זַא ,סױרַא ךיז טזייו ?דיל יינ ַא טכַארנ

 תודיחיב רדסכ ןעגניז יז סָאװ ,רעדיל ענעדישרַאפ ןדיי יד טנרעלעגסיוא

 טגעלפ סָאװ ,ןיבר ַא ןיא טנָאמרעד טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .תוחמש ףיוא ןוא

 ַא טכַארבעג ךיז טימ לָאמ סעדעי ןוא לטעטש ןיימ ןיא ןעמוק רָאי סעדעי

 .דיל ןייז ףיוא יו ,הכרב ןייז ףיוא טרַאװעג ױזַא טשינ טָאה ןעמ .ןוגינ םעיינ

 ,הכרב ןייז ןעוועג זיא דיל סָאד

 "עי ןיא ךעלצונ זיא שטנעמ ַאזַא ,רָאטַאזינַאגרָא רעטוג ַא ןעוועג זיא רע

 ךרדב ן'םש סָאװ ,רעביירש ןשיוװצ ,םוטעמוא יוװ רעמ ךָאנ טפַאשלעזעג רעד

 ַא ןוא רעביירש עטוג טַאהעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד ,םינלטב רַאפ ,ללכ
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 דוב ל מַאז

 ייב .םוהת ַא טליוהעג רעבָא ךיז טָאה עדייב ייז ןשיװצ .רענעײל-ןסַאמ ןטוג

 יז :ץנעגילעטניא יד --- םוהת םעד רעביא קירב ַא טפרַאװ רעקלעפ ערעדנַא

 -גטסרעמ ןעוועג טכיש רעקיזָאד רעד זיא ,זדנוא ייב ,ןטייז עדייב טדניברַאפ

 ,רעקלעפ רועיש ַא ןָא ןופ ןוטַארעטיל יד טנידעג .רעטרילימיסַא ןַא לייט

 עקיזָאד יד ןָאט וצ זדנוא ייב ןעמוקעגסיוא רעבירעד זיא .ענעגייא יד רעסיוא

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא עקרעמש .םידיחי --- טעברַא
 "עק ןיא ןענַאטשַאב זיולב טשינ רעבָא זיא ןיקסניגרעשטַאק ןופ הלעמ יד

 -וט-םוי ענעדישרַאפ ןיא ןעמענלײטנָא ןיא ,ןטעברַא עקיטכיוו טימ ןריפנָא ןענ

 גָאט ןדעי ןופ טעברַא עיורג ,עקידעכָאװ יד ןָאט ןיא --- לכ-םדוק רָאנ ,םיב

 טימ לָאמַא ךיז בָאה ךיא .רעריפסיוא ךיוא רָאנ ,רעריפנָא זיולב טשינ ןייז ןיא
 ןגעו טדערעג ןבָאה רימ .ןשטנעמ עּפורג ַא ןשיװצ ןענופעג ןעמַאזוצ םיא
 ןופ רעכיב יד ףיוא לקָאלב ַא סױרַא םיצולּפ טמענ רע יו ,םענעי ןוא םעד
 ןיוש ןענעז ןשטנעמ עכעלטע ןוא -- רעטרעװו עכעלטע םיוק טגָאז ,"םויק,
 זַא ,טושּפ ױזַא ןוא לענש ױזַא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .גַאלרַאפ ןופ ןטנענָאבַא
 לייוו ,רַאפרעד אקווד ןעשעג זיא סָאד .רעטּפַאגרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
 טשינ ןענעז רעכיב זַא ,טביולגעג .טוט רע סָאװ םעד ןיא טביולגעג טָאה רע
 ןביולג רעקיזָאד רעד .גנוריצ ןופ ,שובלמ ַא ןופ ,טיורב ןופ קיטכיוו רעקינייוו

 .ערעדנַא ףיוא ךיוא ןקריוו טזומעג טָאה רענייז
 ןוא ןטייווצ ַא ןרעהסיוא טנעקעג טָאה רע .רבח רעטוג ַא ןעוועג זיא רע

 ןוא ךעלגעװַאב ןעוועג זיא רע יװ .שרעדנַא סעּפע ןופ ןרעלק טשינ ייברעד
 -וטשסיוא ךיז םענעי ןזָאל ןוא ,ןגייווש וצ ןעוו ,טסווװעג רע טָאה ,שימַאניד
 ףיוא ןייז םַאזקרעמפיוא טנעקעג טָאה רֶע ,ןקיאורַאב ךיז טעוװ רע זיב ,ןעמער
 -נגעלעג רעדעי ייב .יורפ ַא ףיוא םַאזקרעמפיוא זיא ןעמ יװ ,טקנוּפ ,רבח ַא
 ןופ ךיא בָאה ,עינרָאפילאק ןיא ןעוועג זיא רע תעב .ןעקנעדעג םיא ןיא טייה
 "רעביא טָאה רע תעב זַא ,רימ רע טביירש ווירב ןיא ןוא ווירב ַא ןעמוקַאב םיא
 ,.ספרָאדנעשַא עכעלטע ןפָארטעג טרָאד רע טָאה ,ךוב-"ןָאפעלעט םעד טקוקעג

 תעב .ןסערדַא ערעייז וצ רימ רע טקיש ,םיבורק עניימ ןענעז סָאד זַא ,ךעלגעמ

 רעד טסירגַאב ךימ טָאה רע ,ָאריענַאשז עד ָאיר ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא
 ,יקסניגרעשטַאק --- ?ףיש רעד ןופ ןײגּפָארַא םייב רעטשרע

 רעדָא ."טצריא,עג ךימ טָאה רע ןעוו ,ןענָאמרעד טשינ ךיז ןעק ךיא
 ווא ,ןעמָאנ-עילימַאפ ַא ,עלַא רימ יװ ,טַאהעג ךָאד טָאה רע .םיא --- ךיא
 ןעמ טָאה ןפורעג רעבָא ,והירמש ,ןטנעמוקָאד יד ףיוא ןסייהעג ,ךיז טכַאד
 רע זיב ,ןסערדַא ליפיוזַא טנעקעג טָאה רע .עקרעמש :שימייה ןוא טושּפ םיא
 -ייארַאפ יד ןופ ,עקירּפַא-םורד ןופ דיי ַא טמוק ,סערדַא ןַא ןרָאװעג זיא ןײלַא
 -עלַא זיא רֶע .םיא ףיוא ךיז ןגערפ עלַא --- עילַארטסױא ןופ ,ןטַאטש עטקינ
 ,עקרעמש סנעמ

 טימ זַא ,רעמ סָאװ טייצ רעטצעל רעד רַאפ ןטכַאד רימ ךיז טמענ סעּפע
 ןבָאה סָאװ יד טימ יו טעשעג ,רעביירש ערעזדנוא ןופ המילּפה-תיראש רעד
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 יק ס גי ג רעש טַא ק .ש

 יד :סעבמָאב-םָאטַא יד ןופ אמישָאריה ןיא ןוא יניקיב ןיא טעװעטַארעג ךיז !
 ךיז ןקעוו ייז זיב ,ןעמזינַאגרָא ערעייז ןיא טייצ ַא ןעלמירד ןלַארטש-טיױט

 ...ןברק רעייז ייז ןעמוקַאב ףוס-לכ-ףוס ןוא ףיוא
 -- "ףשנליוו-גנויא ןופ רענייא קעװַא זיא טייצ רעבלעז רעד וצ טעמכ

 -- ץזמאב ,עיצילַאג"גנוי ןופ רענייא ןוא .עפָארטסַאטַאקדַאלּפָארעא ןַא ךרוד
 טױט רעד .רעטלע ןבלעז םעד ןיא טעמכ עדייב ןוא עקַאטַא-ץרַאה ַא ךרוד
 רע טָאה טציא ,רוד ןקידרעירפ ןופ רעביירש ךס ַא ןטינשרַאפ טציא זיב טָאה

 -עגנײרַא ןיוש ךיז טָאה רע .רוד ןטצעל עמַאס םוצ וליפא ןעמונעג ןיוש ךיז
 | ...עטסגניי יד וצ טּפַאכ

 עטַארעגסױרַא לָאמ ליפוזַא ךיז טָאה רע .ןבעל טימ לופ ןעוועג זיא רע

 רע ,קינייװ וצ ןעוועג ךָאנ םיא רַאפ זיא סָאד רָאנ --- טנעה סטיוט ןופ טעוו
 -מוא יד ,עטיוט יד ךיוא טנעה סטיוט ןופ ןעװעטַארוצסױרַא טימַאב ךיז טָאה
 ןוא סָאטעג יד ןיא ענעפַאשעג רעדיל ערעייז ןעלמַאז םעד ךרוד --- ענעמוקעג
 ,דיל ןגייא ןייז ךרוד

 ַא טשינ .םיא ךָאנ "שידק; רעד ךיוא ןענעז ןעגנולמַאז-רעדיל עקיזָאד יד

 .רעמש רַאטפ טסַאּפ'ס יװ .ןעגניז םוצ רָאנ ,ןענייוו םוצ ןוא ןגָאז םוצ *שידק;
 דיל ַא טימ ןעגנַאגעג ןבעל ןצנַאג ןייז ןופ ךשמב זיא סָאװ ,םעד רַאפ ,ןעק

 .טלעוו רעד ךרוד
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 (עניטנעגרַא) יקסנַאשַאטַאב בקעי

 רעשיטקַארּפ רעד - יקסנינרעשטַאק .ש
 | | "ץנליוו נוי , ןופ רעטניד

 (קיטסירעטקַארַאכ ַא ןופ ווורּפ ַא)

 ןטוג םעד רעטנוא ןוא ףליה רעד טימ טָאה "ענליוו-גנויא עּפורג יד

 ךרוד רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טרישרַאמנײרַא די'ה ןעזייר ןמלז ןופ לכיימש
 ךיז ןרימרָאפ ןביוהעגנָא ,1929 רָאי ןיא ,?גָאט רענליוו, ןופ טייז רעצנַאג ַא
 ליִצ םענעכָארּפשעגסיױא ןייק .רעירפ ךעלנײשרַאװ עּפורג עקיזָאד יד טָאה
 ,טלעטשעג טינ רעלאמ ןוא רעבײרש:עזָארּפ ,רעטכיד עטּפָאכ יד ךיז טָאה

 טָאה סָאװ ,ןטַארעטיל עּפורג עטשרע יד ."וידהי; רָאפנײרַא םעד רעסיוא
 קרָאירינ ןיא ןרימרָאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה "עגנויא זדנוא ייב ןפורעג ךיז

 -ייא רעדעי שטָאכ ,עבַאגפיוא עסיוועג ַא טלעטשעג ךיז טָאה ,1908 רָאי ןיא
 רעטלעטשעג רעד ןופ רקיע םעד טָאה עּפורג רענעי ןופ ּפעק יד ןופ רענ
 "עג רקיע רעד זיא ,לשמל ,ןושָאטַאּפָא .י רַאפ ,שרעדנַא ןזיוועג עבַאגפיוא

 ןבואר רַאפ תעב ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ עקירעמַא ןעמעננייא ןעוו
 ,ןירַא רוטַארעטיל ַא ןיא דיחי םעד ןעגנערבניײרַא ןעוועג סָאד זיא דנאלזייא
 רעבָא .ללכ םעד טימ זיולב ןָאט וצ טַאהעג בורייּפ-לע טלָאמעד זיב טָאה סָאװ

 ,ךיז טלעטשעג טינ עבַאגפיױא עטערקנָאק ןייק טָאה "ענליוו'גנויק שטָאכ
 "עז ייז סָאװ ,סעבַאגפיוא ייווצ ףיוא ןשינערעהוצנָא ןעניפעג ךָאד ןעמ ןעק
 ןעגנערבניײרַא (1 :ךעלמענ ןוא הנווכ רעד ןיא ןעוועג עטסניימ יד ייב ןענ
 ,ללכ םוצ ןרעקמוא ךיז (2 ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ענליוו

 רעד ןופ עּפַאמ רעד ףיוא ןעוועג עכָאּפע-הלכשה רעד ןיא זיא ענליוו

 ךעלשּפיה ןעוועג ןענעז לכימ ןוז ןייז ןוא ןהוכה םדָא .עיזעָאּפ רעשיאערבעה
 ןופ הריש רעשיאערבעה רעד ןיא ענליוו רַאפ ץַאלּפ ַא ןעמענרַאפ וצ גונעג
 טָאה ,(קיטסירטעלעב) רוטַארעטיל רענייש רעשידיי רעד ןיא .טייצ רענעי

 ,מ .א ךרוד ,הפוקת עלעדנעמ-ברע רעד ןיא ץַאלּפ ַא טנידרַאפ ךיז ענליוו
 -רעטלע רעד, ןפורנָא טכער טימ ןעק'מ עכלעוו ,ןָאדרָאג לכימ ןוא קיד
 ."עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןופ עדייז רעד; ןוא *עזָארּפ רעשידיי רעד ןופ עדייז
 רעד ףיא ןעװעג טינ ענליוו ךָאנרעד זיא ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא
 רענעריובעג שזיוװסענ ןיא רעד .קיטסירטעלעב רעשידיי רעד ןופ עּפַאמ
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 יס ס ניי ג ר עש טַא ק .ש

 רעשידיי רעקיצנייא רעד טעמכ ןעוועג טייצ עשּפיה ַא זיא ןרעּפלַאה קילאפ
 "טעלעב רעבלַאה ַא זיולב ןעוועג רע זיא םצעב ןוא ענליוו ןיא טסירטעלעב
 -עט ןייז ןופ טפלעה עטייווצ יד ןוא שיאערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא טסיר
 קיטירק ,עיגָאגַאדעּפ ,קיטסיצילבוּפ ףיוא ןעגנַאגעגקעװַא םיא זיא טייקיט
 ןעגנערבפיורַא ןביוהעגנָא טָאה ןפוא םענעכָארּפשעגסיױא-רעמ ַא ףיוא .ַא"א
 ךָאנ ןוא רעסיורג רעד ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ עּפַאמ רעד ףיוא ענליוו
 ,רֶע רעבָא .קַאבלוק השמ רערעזדנוא רעטכיד רעטצַאשעגּפָא-גונעג טשינ
 ןופ לטעטשרָאפ ַא טעמכ זיא סָאװ ,ןאגראמס ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו
 ףניפ יד זיולב רעטכיד ַא יו קיטעט ןעוועג ָאטילד םילשורי ןיא זיא ,ענליוו

 ןוא דנַאברַאפנטַאר ןייק קעװַא רע זיא ךָאנרעד ,1928 --- 1923 ןשיװצ רָאי
 עטקעוװעגפיוא ןַא ,"ענליוו-גנויא ..."ןדנווושרַאפ זָאלרוּפש, טרָאד זיא רע
 ןַא ןעמעננייא וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה ,דיל ןרעטנומ סקַאבלוק ןופ ךיוא
 .ענליוו רַאפ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפןָאנביױא

 -סיוא רעד ןעוועג "רענליוו גנויק יד ייב זיא ללכ םוצ רעקמוא רעד
 -לעוו ,קאבלוק השמ ןופ העּפשה יד ךיוא ָאמתסמ ןוא טייצ רעד ןופ קורד
 ןרָאװעג טקעוװעגפיוא ןענעז סָאװ ,"ןעגנוי ענעזדנָארב , יד ןזיוועג טָאה רעכ
 טלָאמעד ייז זיא'ס ןוא ןעגנולקעג ןבָאה סָאװ ,רעקעלג יד ןופ תוצח תעב

 ןליוו ַא ןלַאפַאב
 ןליטש וצ

 ןרָאצ םעד
 ,ןרָאי ןופ
 .ןרָאלרַאפ ןענעז סָאװ

 -ללכ םעד זיולב גנופַאש רעייז ןיא ןבָאה ?רענליוו-גנויא עלַא טשינ

 -יירש רעסערייא-סָאנעוב רעד סָאװ ,"ןטלעװ יירד ןופ , ךוב םעד ןיא .וויטָאמ
 סרעוועקצוס .א דובכל ןבעגעגסױרַא טָאה *גרעבמָאנ ,ד .ה; ןיירַאפ רעב
 -וצ ןעוועג זיא רע ןעוו ,טלָאמעד ןלַאפעגסיױוא זיא סָאװ ,גָאטנריובעג ןטס0
 לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ יקסניגרעשטַאק .ש טָאה ,עניטנעגרַא ןיא טסַאג

 ךיז; זיא'ס זַא ,טלייצרעד רע ןכלעוו ןיא ,"רעוועקצוס .א רבח ןיימ, נ"א
 -רַאמ ןבָאה ,ענעסקאוורעד יד ,םירבח ענייז ןעוו ,געוו ןרעדנוזַאב ַא ןעגנַאגעג
 ןײלַא רע זַא ,טלייצרעד יקסניגרעשטַאק .ש .*ךַאילש ןטיירב םעד ףיוא טריש
 ןתעל-תעמ ערעטצניפ ןיא רענעפ עטיור ןעגנעה טימ טקסערַאפ ,, ןעוועג זיא
 ףיא סעמַאמ ןוא סעטַאט רעדיל ןיא ןפור טימ ...ןטָארד ןפַארגעלעט ףיוא

 עכלעזַא ןבירשעג טינ ןבָאה עּפורג רעד ןופ רעטכיד ערעדנַא יד .?ןדַאקירַאב !
 ייב רעבָא ,ןבירשעג טלָאמעד טָאה יקסניגרעשטַאק יװ רעדיל עשירודאבורט
 ךָאנ; רעקעלג יד ןופ ןעגנילק סָאד טרעהעג ךיז טָאה ייז ןיפ עטסניימ יד

 ,"תוצח
 "עג טשינ טָאה רענייק ןוא ןיירַאפ ןייק ןעוועג טשינ זיא "ענליוו-גנוי,
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 רעייז .עּפורג רעד וצ עקירעהעגנָא יד ןופ המישר עלופ ַא ןלעטשפיונוצ טווורּפ
 זיב ענליוו ןיא ןבילבעג ןענעז עלַא טינ .ןצכַאןצעביז ךרעל ןעוועג זיא לָאצ
 "ײװָאלָאס ןטסירטעלעב יד .רעירפ טרעדנַאװעגסיױא ןבָאה עקינייא ,9
 -קעװַא זיא וועל םהרבא ,דנַאברַאפנטַאר ןייק קעװַא ןענעז ןאמקילַאפ ןוא קישט
 ןגעו .עדַאנַאק ןייק קעװַא זיא (רעּפיז) ןרעטש .י ,לארשייץרא ןייק ןרָאפעג
 -כימ ןויצ-ןב ,עּפורג רעד ןופ רעלאמ יירד יד טימ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,םעד
 יז רעבָא ,טינ רענייק טלייצרעד ,ןָארפע ענייש ןוא רעוועקצוס עזָאר ,םָאט
 ןיא רעגנוה ןופ ןעמוקעגמוא זיא ףלָאװ רעזייל .ןעמוקעגמוא רעכיז ןענעז
 .עיזַאלטימ שיטעווָאס

 זיא וועל .א) "רענליוו'גנויק ריפ ןבָאה טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא
 -ייא ,רעקידלארשייץרא ןַא יװ רעמ טליג סָאװ ,רעטכיד רעטבַאגַאב רעייז ַא
 ,טסילובאפ-טסישזַאזייּפ רעשיטָאזקע רעד ,רעלגָאװ .א ןוא רענליוו ַא רעד
 םייח :ןענעז ריפ עקיזָאד יד .(רעטכיד רעשיטעװָאס-שילױּפ ַא יו טנייה טליג
 ףלָאװ רעזייל --- תומהו םייחה ןיב לידבהל-- ןוא רעוועקצוס .א ,עדארג
 ,םענרַאפ ןסיורג ןופ רעטכיד ןענעז יירד עטשרע יד .יקסניגרעשטַאק .ש ןוא
 -עקצוס .א ,רעקידנבָארג-ףיט רעד זיא עדַארג םייח .רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי
 .טיירב רעד ןעועג זיא ףלָאװ רעזייל ןוא רעקידנעילפ"ךיוה רעד -- רעװ
 ,יועקידנבעווש

 ןרָאװעג ןסירעגסורַא זיא רעכלעוו ,רעטרעפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ןוא
 -עוו ,יקסניגרעשטַאק .ש ןעוועג זיא סָאװ ?קידתוירזכא ױזַא טימ רעזדנוא ןופ
 עטשרע יד ןופ ןעמענ יד יװ ,טנַאקַאב ױזַא ןעועג זיא ןעמָאנ סנעמ
 -ַאק ןַאמלוש והילא טנכעררַאפ ?ענליוו-גנויא ןגעוו רושָארב ןייז ןיא ?יירד
 ןבירשעג טָאה רע .עּפורג רעד ןופ רעבײרשעזָארּפ יד ןשיווצ ןיקסניגרעשט
 ךיל ַא ןבירשעג לָאמַא טָאה רע ביוא ןוא .ןענַאמָאר ךיוא ןוא ןשזַאטרָאּפער
 רעד טימ ,ןדַאקירַאב רַאפ ?ןדאיראנס, טימ *ןדַאירטָא; ןגעוו ןעוועג סָאד זיא
 רעבָא ,רעדיל רעטּפָא ןוא רעטפָא ןבירשעג יקסניגרעשטַאק .ש טָאה טייצ
 טיײטשרַאפ ןעמ סָאװ ,עקיזָאד סָאד ןבירשעג טינ טָאה רע .ןעגניז םוצ זיולב
 ןבָאה עכלעוו ,ענייז רעדיל עקיזָאד יד ךיוא ,*עיזעָאּפ , טרָאװ םעד רעטנוא
 ןעוועג רדסכ ןענעז ,עיצַאמַאלקָארּפ רעד ןופ ךַארּפש יד טַאהעג טשיג ןיוש
 ,ןרעװ וצ םיוקמ דלַאב הנווכ יד טַאהעג ןבָאה ייז ןוא םינינע עטקעריד ןגעוו
 רעמ רעבָא ,"ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד, לטיט םעד טימ טכיירגעג זדנוא וצ טָאה רע
 זיא םצעב ."ןַאזיטרַאּפ-רודאבורט, ןעמָאנ רעד ןעוועג םיא רַאפ טלָאװ קיסַאּפ
 רעד ןוא "ענליוו-גנויא ןופ וורענ רעד ןעוועג ץלַא ןופ רעמ יקסניגרעשטַאק
 / ?נליוו-גנוי; ןופ רעביירש ערעדנַא יד .עּפורג רעד ןיא טַאט רעד ןופ שטנעמ
 ןופ רעטכיד עטסטלע יד ןופ רענייא ,ןהכ ןושמש) תומולח טמולחעג ןבָאה
 ,"תומולח טרעטיפ, רע זַא ,דיל ַא ןיא ךיז ףיוא טגָאזעג טָאה ,(עּפורג רעד
 -ולח יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד טכַאמעג טָאה עקרעמש
 ,ןטעטילַאער ןיא תומ
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 ײלַאער רעקיטכיר רעד ןרָאװעג יקסניגרעשטַאק זיא טּפיוהרעביא ןוא
 -נגייא ןעוועג זיא רֹע .עקנַאזיטרַאּפ ןיא ןוא ָאטעג ןיא "ענליוו-גנוי, ןופ רעריז
 םעד ףיוא טָאה רע .לעטשנייא ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס ןייז ןיא ץנַאג קיטרַא

 רעד רַאפ לַאעדיא-זיילסױא ןיא ןביולג ןייז ןדנוברַאפ ןפוא ןטסכעלריטַאנ
 "עג טָאה קאבלוק השמ .טרפב קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ןוא ללכב טייהשטנעמ
 | :ךיז ףיוא טגָאז

 ץרעמש ןקיביײיא ןופ טבלַאזעג

 בירט ךיא יג
 דָאר רערעטצניפ רעד ןיא
 ,ביל זיא'ס סָאװ ,ץלַא ןרעטסעל זומ ןוא
 .םייהעג קיטולב ךיא שטָאכ

 ,ץלַא ןרעטסעל וצ טייקיטיינ ןייק טליפעג טשינ טָאה יקסניגרעשטַאק

 זיא רע .לַאעדיא ןייז בילוצ ,ביל זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ לייט ןייק וליפא ןוא

 ךיז עקנַאזיטרַאּפ ןיא ןוא ָאטעג ןיא טָאה רע ןוא .דיי רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג

 ןוא ןטנעמוקָאד עשידיי עקיטכיוו ןעװעטַאר רַאפ דיי ַא יװ ןעוועג שפנ-רסומ

 "טינ רעד ןעװעג םצעב זיא ס ָא ד טָא ןוא .םיחצור יד ןיא המקנ רַאפ

 רעד ןעוװעג זיא יקסניגרעשטַאק ."ענליוו-גנויא ןופ םַארגָארּפ רענעבירשעג

 טָאה רע רעכלעוו וצ ,עּפורג רעד ןופ ר ע ט כ י ד ר עש יי ט קַא ר פ

 ,טרעהעג

 עּפורג רעד ןופ רעטכיד רעשיטקַארּפ רעד ןעוועג זיא רע יוװ טקנוּפ ןוא

 "ירענליווגנוי רעקיטומ רעד ןרָאװעג רע זיא ,עקנַאזיטרַאּפ ןיא ןוא ָאטעג ןיא

 טָאה ןוא ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,רעפמעק-רעטכיד רעש

 "ןבעל ןייז סָאװ ,עקיזָאד סָאד ןבעל ןוא בייל םענעגייא םעד ףיוא טליפרעד

 גנוזיילרעד טָאטש זַא ,ןעזרעד טָאה רע .רָאװ רעד ףיוא ןרָאװעג זיא םולח

 טינ רַאפ .םוקמוא --- םוקפיוא טָאטש ןוא גנוזיילפיוא "םולח; ןייז טגנערב

 ןדיי רַאפ ,המשנ רעד ןופ םוקמוא ןוא גנוזיילפיוא "זיולב, רע טגנערב ןדיי

 יהמשנ רעד ןופ ןוא ףוג ןופ םוקמוא ןוא גנוזיילפיוא רע טגנערב

 רעכלעוו טימ טעטיוװיאַאנ ןוא טײקכעלריטַאנ רעקיבלעז רעד טימ ןוא

 קידנשיוטנַא ,רע טָאה ,םיא רַאפ טפמעקעג ,לַאעדיא ןיא קידנביולג ,טָאה רע

 ןעוועג זיא האנש עקידרעטעּפש ןייז .םיא ןגעק ןפמעק ןעמונעג ,םיא ןיא ךיז

 לעמהעד דרַאכיר .עביל עקידרעירפ ןייז יו ,קידנגייצרעביא ןוא טכע ױזַא טקנוּפ

 סָאד ןעוו לָאמ סעדעי .רעגניפ ןייא ףיוא ךעלגניר יירד ןגעוו עדַאלַאב ַא טָאה

 ,ןעוועג רעגניפה-לעב םעד ןופ ליפעג סָאד זיא ;ןרָאװעג ןָאטעגנָא זיא לגניר

 עטייווצ סיקסניגרעשטַאק .עביל רעקיבייא ןופ טייקידכעלייק ַא זיא סע זַא

 "יא ןשידיי-ךעלשטנעמ-טכע ןַא וצ ןוא קלָאפ םענעגייא םוצ עביל יד ,עביל

 רעקיביײא ןייז ןופ לגניר עטסקיטכיר סָאד ןעוועג קפס םוש ילב זיא ,לַאעד

 ,עביל
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 ,ןטנעמעלע ייווצ ןופ רוטסקימ ַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ?ענליוו-גנוי,

 - ג נו י  שיטקַאפ *ענליוו'גנויא ךָאד טניימ ,טײקטלַא ךָאד זיא ענליוו
 -טלַא טַאהעג טָאה רע .עדייב ןעוועג עקַאט זיא יקסניגרעשטַאק וא .ט לַא
 רע זיא האנש ןוא עביל ןייז ןיא .טייקשידניק שממ ןוא המכח עשירענליוו
 -עיווָאס ןקידנדנעלברַאפ םעד ןגעק ףמַאק םעד ןוא .דניק ַא יװ טכע ןעוועג

 ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה רע ."רענליוו-גנוי; רעטכע ןַא יו טריפעג רע טָאה םזיט
 ערעייז ייב ןכַאז יד טייקשהירב רעכעלטנגוי טימ ןפורעגנָא טײקטלַא רעשידיי
 סע שטָאכ זַא ,ןזיוועגנָא רענייא רעדעי יו רעקיטומ טָאה רע .ןעמענ עקיטכיר

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא םַארגָארּפ רעשיטימעסיטנַא רעלעיציפָא ןייק ָאטשינ זיא
 .טרעוו סע לייוו ,קיטקַארּפ רעד ןיא םַארגָארּפ ַאזַא טריפעגכרוד טרָאד טרעוו
 ,ןדניצנָא ךיז שידניק שממ געלפ רע .ןבעל שידיי ןופ רכז רעדעי טשיװעגּפָא
 -עסיטנַא ןייק ָאטשינ טרָאפ זיא'ס זַא ,םעד ןגעוו טדערעג םיא טָאה ןעמ ןעוו
 ןזָאלרעד טינ ןיא סָאװ טימ ףגערפ געלפ רֶע ןוא דנַאלסור ןיא םזיטימ

 טינ עבַאגסױא עשידיי לקיטש ןייא ןייק ןוא לוש עשידיי ןייא ןייז לָאז'ס
 ןַײז טנעקעג טינ טָאה "רענליוו-גנויק םעד ,םיא רַאפ ?םזיטימעסיטנַא ןייק
 ןדיי רַאפ רעסיוא זיא רע ביוא ןוא .ןדיי רעסיוא עלַא רַאפ לַאעדיא ןייק
 .ןדיי-טינ רַאפ ךיוא טוג טינ רעכיז רע זיא

 . ײקַארּפ יװ ,רעביירש רעקינײװ טינ ןעוועג יקסניגרעשטַאק .ש זיא יאדווא
 גנַאל ,גנַאל ךָאנ רעדיל ענייז ןעמ טעוװ יאדווא .רעפמעק ןוא רעטכיד רעשיט
 ןדייטסיוא ןענעק טינ רעקירָאטסיה רעשידיי םוש ןייק טעװ יאדווא .ןעגניז
 -טרַאּפ רעד ןופ ןוא ָאטעג ןיא ןבעל םעד ןופ ןעגנורעדליש סיקסניגרעשטַאק
 ןעניפעג טינ טעװ רע סָאװ ,ךירטש ַאזַא ןעניפעג ייז ןיא טעװ רע ןוא עקנַאז
 ןרעזדנוא ןברוח ןטסערג ןוא ןטירד םעד ןופ היאר-דע ןרעדנַא םוש ןייק ייב
 םעד רטביא רעבָא .טייקנרױלרַאפ-טינ ןוא טומ ,ןוחטב ןופ ךירטש םעד ---
 -שיא רעד ,רעטכיד רעשיטקַארּפ רעד יװ ןביילברַאפ עקרעמש טעװ ןעמעלַא
 יד ןָאלגנערב ַא ןיא יו טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סע ןכלעו ןיא ,השעמה
 ."ענליוו-גנוי, ןופ םירבח ענייז עלַא ןופ ןעקנופ

 בו



 (לאישי) לַאטנעמולב ןמחנ

 ?ָאטינ עקרעטש ךיוא ,םע טסייה ,ןיוש זיא

 יד ןיא ןלױּפ ןטײרפַאב ןיא ,שזדָאל ןייק זדנוא וצ רע זיא ןעמוקעג
 רעד ןיא ןטעברַא טלעטשעג ךיז ףכית ןוא רָאי ןט1946 ןופ םישדה גנילירפ

 ןעמענפיוא :עבַאגפיוא ןייז .עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעלַארטנעצ

 "יא ענייז קורד םוצ ןטיירגוצ רקיע רעד ןוא ,לַאירעטַאמ ןעלמַאז ,ןתודע

 ןרָאי ערעטצניפ יד ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ךָאנ טָאה רע סָאװ .ןטעברַא ענעג

 "נזיוט ךיז ףיוא יקסניגרעשטַאק ךָאנ טָאה םעד ץוח רעבָא .ָאטעג רענליוו ןופ

 -רענע ןייז ,ויטַאיציניא ןייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .םינינע ערעדנַא רעט

 ןבָאה ,טעטנעּפעג ןוא טעװעמַאהעג ןעוועג ןרָאי-המחלמ יד ןיא זיא סָאװ ,עיג

 ,גנוזיילרעד רעייז ,ןקרוּפ רעייז ןעמוקַאב טציא
 סָאװ ןוא טריזירעטקַארַאכ טלָאמעד םיא טָאה סָאװ ,רקיע רעד רעבָא |

 ןייז ןעװעג זיא ,טײקמַאזקרעמפיוא ענײמעגלַא יד ןגיוצעג ךיז ףיוא טָאה
 ערעווש יד .דיירפ-סנבעל --- ןפורעגנָא סע טלָאװ'כ --- ןייז ,טייקיטומטוג

 יד ןשיװצ ךָאנרעד ייס ,ָאטעג ןיא ייס טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ןרָאי

 סיעכהל וצ ףיוא ,טרעקרַאפ .ןכָארבעצ טינ שיכיסּפ םיא ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ

 -פױא ,ערעטנומ ט ײ צ ר ע נ ע י ןיא ןיוש רע טסַאפרַאפ אנוש םעד

 -לַא סָאד םגה ,ןגָאלשעגוצ טשינ זיא רע .רעדיל עכעליירפ ..,ןוא עקידנרעדָאפ

 טאטשנא ןוא .ןפָארטעג רעווש ךעלנעזרעּפ םיא ךיוא טָאה קילגמוא עניימעג

 -עג ךָאד טלָאװ סָאװ ,םענעגָאלשעגוצ ַא ,ןקיטעמוא ןַא ,ןטהרוחשהרמרַאפ ַא

 -סולסנבעל ַא םיא ןיא ןענופעג רימ ןבָאה ,רָאלק ןוא ךעלדנעטשרַאפ ױזַא ןעוו

 "עג טָאה רע יװ ,ךיז ןָאמרעד ךיא .רבח ןקידנגנוזעצ-ךעליירפ ַא ןוא ןקיט

 ענעי ןיא -- טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןופ רעטעברַאטימ יד רוביצב טנרעל

 ;דיל ןייז --- ןטייצ

 רָאנ ליוו סע רעוו ,רעדעי-רעדעי זיא גנוי
 ...טײטַאב ןייק ןבָאה ןרָאי

 םעד ןזיװעגסױרַא טינ ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ףיוא טרעזייבעג ךיז ןוא

 ,השעמ תעשב סערעטניא ןקירעהעג
 ,רעשיטַאמעטסיס ןופ שטנעמ ןייק ןעוועג טינ זיא יקסניגרעשטַאק ,ָאי

 טָאה טנעמַארעּפמעט ןייז .טעברַא רעכעלטּפַאשנסיװ ,רעקיאוריוויטקעיבַא

 .ןעוועג סָאד זיא רעבליזקעווק קיטש ַא .ןגָארטעג םיא
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 ,1935 טסונגיוא ,ענליוו ןיא רָאפנעמַאזוצ-*ָאוװיי ,, ןפיוא

 והילא ,רעגנאמ קיציא ,ןָארפע ענייש ,ןרעטש .י ,ןאבאר לארשי ,ךיכח .3 :ןעייטש םטכער וצ סקניל ןופ

 לזייר ,רעלגאוו .א ,עזמאב םוחנ ,ןיוועל השמ :ןציז ייר רעטייוצ רעד ןיא .ףלָאװ רעזייל ,ןַאמלוש

 וי ,ןַאמלענ .ב ,רעוועקצוכ עזָאר ,יקסנילכישז

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןוא טעיאכ הרש :טנָארפ ןיא .לענרַאש יב

 אטכימ עיצנעב (סקניל וצ סטכער) :ןעייטש ןביוא

 .ףלָאו רעזייל ,רעוועקצוס עזַאר ,יקסניגרעשטַאק .ש ,רעיעקצוס .א ,ןאהאק ןושמש :ןציז סע

 /,ן
 .עדארג םייח ,ןיוועל .מ ,ןָארפע ענייש ,רעלנאוו .א ,ם



 .ָאטעג רענליוו ןיא רעוועקצוס םהרבא ןוא אקּפוּפ לחר ,יקסניגרעשטַאק .ש

 ָאט עג רע נלי ו ןיא רעוועקצוס םהרבא ןוא יקסניגרעשט ַאק לקרעמש



 ד ו ב ל ס ַא ז

 ,עכעלנעזרעּפ ייס ,טריפ רע סָאװ ,םיקסע רעטרעדנוה יד ןשיווצ ןוא
 זַא ,גנַאלרַאפ ןוא קנַאדעג ןטימ םורַא ךיז רע טגָארט ,עכעלטפַאשלעזעג ייס
 ןרַאפ ,רעביירש ןשידיי ןטמותירַאפ ןרַאפ טלקמ-םוקמ ַא ןפַאש ףרַאד'מ
 ןבעל ןטימ םיוק רעד ,יקטסניגרעשטַאק ,רע ,רעוט-ללכ ןשידיי ןטמַאזנייארַאפ

 ןייז ךרוד .ןָאט וצ סָאד רעטנוא ךיז טמענ ,םונהיגייצַאנ ןופ רענעבילבעג
 -ַאלּפיד ןשידנעלסיוא ןַא טימ טפַאשטנַאקַאב רעכעלרעדנווו ןוא רעקילעפוצ

 -געמ-רָאפסױרַא יד ןוא סעזיוו ןעמוקַאב וצ רעביירש עשידיי רע טפלעה טַאמ
 ,זירַאּפ םדוק .געװ ןיא ןיילַא ךיז רע טזָאל דלַאב ןוא ,ןלױּפ ןופ ןטייקכעל

 -שי ןייק ךוזַאב ןצרוק ַא ףיױא רע טמוק ךָאנרעד --- עניטנעגרַא ךָאנרעד
 "דירש רעד --- רעביירש רעשידיי רעד ווו ,טרָא םעד רע טכוז םוטעמוא .לאר
 ,טעברַא ןייז טימ ןייגנָא רעטייוו ןוא ןצעזַאב ןענָאק ךיז לָאז הטילּפה

 "עג ןענופעג טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא טָאה יקסניגרעשטַאק

 רענליוו ןגעוו קרעװ עכעלטע ןכעלטנפערַאפ ןוא ןביירשוצנָא ףיוא טייצ גונ
 רע סָאװ ,םעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןבעל-רענַאזיטרַאּפ ןגעוו ,ָאטעג
 -רַאפ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ לייט ַא ,טכַאמעגכרודַא ןײלַא טָאה
 עקיטפנוקוצ יד רַאפ ,עטכישעג רעד רַאפ ןייג ןריולרַאפ טינ לָאז'ס ,ןקיביײא
 ןענרעל ןופרעד יז לָאז ןוא תמא םעד ךיז ןסיוורעד טלעוװו יד לָאז .תורוד
 תוכ ןצנַאג ןייז טימ טנידעג רע טָאה ליצ םעד .לכשה-רסומ ןקירעהעג םעד
 .ןעּפ ןייז טימ ןוא רובדה חוכ ןייז טימ :טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ

 ןעמוקעגמוא .זדנוא ןשיװצ ָאטינ רעמ ןיוש יקסניגרעשטַאק זיא טנייה
 ןשיגרענע ,ןגנוי םעד ,םיא טָאה סָאװ ,טוט ןכעלריטַאנ טינ ,םענדָאמ ַא טימ
 קיטסילרעטניה יװ -- רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןוא רעביירש ןקיטסולספמַאק

 ןופ ןערב עמַאס ןיא ,ןעייר ערעזדנוא ןופ ןסירעגסױרַא טפָאהרַאפמוא ןוא

 ,ןבעל ןקידעכָאק ןייז
 !יקסניגרעשטַאק רעמ ָאטינ

 ןופ רענייא ,הטילּפה-דירש ַא ,דיחי ַא רָאנ טינ קעװַא זיא םיא טימ ןוא
 -- ,ה פ ו ק ת ר ע נ ע י ןופ רעביירש ענעבילבעגנבעל עקיצניװ יד
 טינ ללכ ריא ןגעוװ ליוװ ,ןעועג טינ ט ר ָא ד ןזיא סָאװ בור רעד סָאװ
 ןענעז סָאװ ,ענעבילבעגנבעל ,עקיצניװ יד ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא ,ןסיוו
 שינעכעדעג ןופ יז ןקעמסיוא ,ןסעגרַאפ ריא ןיא ןליוו ,ןעוועג ָאא ט ר ַא ד
  ןופ רענייא ןעועג זיא רע .טײצ ר ע נ ע י ןופ ןורכז קיטש ַא רָאנ ---
 רעד ייב ןענָאמ ןוא ןעיירש וצ ןעועג לגוסמ ןענעז סָאװ ,עטלייצעג יד
 !רוכז :טלעוו

 ,1984 יאמ ,ביבא-?ת
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 (עניטנעגרַא) ןייטשנרעב יכדרמ

 עיצקעלַאק רעוועקצוס-יקסנינרעשטַאק יד
 איי ןיא

 -טפַאשנסיװ ןשידיי םעד ןיא ךיז טניפעג ןעמָאנ ןקיזָאד םעד רעטנוא

 ןטרָאד .גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא קרָאירינ ןיא ָאװיי --- טוטיטסניא ןכעל

 ןוא ןעילאוויכרַא ,תורצוא יד טריגָאלַאטַאק ןוא טרדסעג ,ןבילקעגּפָא ןענעז

 ןבָאה רעוועקצוס םהרבא ןוא יקסניגרעשטַאק עקרעמש סָאװ ,ןעילַארעטיל

 .סעּפַאל עשיצַאנ יד רעטנוא ןופ טעװעטַארעגסױרַא

 -םיובשדןוידּפ רעקיזָאד רעד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא ןיוש זיא סע

 ןקיטציא םעד ןיא רעטרע ערעדנַא ןיא .תורצוא-רוטלוק עשידיי ןופ עיצקַא

 ,ןבָאה רענַאזיטרַאּפ-רעטכיד עקיזָאד יד ױזַא יו םיטרּפ ךיז ןעניפעג ךוב

 ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןבָארגרַאפ ןוא טלמַאזעג ,ןבעל סָאד קידנלעטשנייא

 "ַאנ יד טריפעגסױרַא ןוא טביורעג ןבָאה סע סָאװ ,שוכר ןקיטסייג םעד ןופ

 ןבָאה ייז .טוטיטסניא-גרעבנזָאר ןטמירַאב-קירעיורט םעד ןופ סעיטסעב עשיצ

 טינ ,םירפס ןוא רעכיב רַאפ ,ןלַאירעטַאמ רַאפ ,ןטנעמוקָאד רַאפ טגרָאזעג

 ,טייצ עזייב עקיזָאד יד ןבעלרעביא ןלעװ אפוג ייז זַא ,רעכיז קידנעייז

 סָאװ ,רצוא םעד ןגעוװ ,רוציקב רעייז ,ןבעגרעביא רָאנ ָאד ןליוו רימ

 םעד ןענעכערסיוא לייוו ,רוציקב ןגָאז רימ .ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא

 ,ןטנעמוקָאד ר ע ס נז יו ט ןענעכערסיוא --- טניימ לַאירעטַאמ ןצנַאג

 -תואיצמה'רקי ןוא רעכיב ןופ סעיצקעלָאק ,ןדיײבתכ ר ע ט ר ע ד נו ה

 -ַאמ עקיזָאד יד ןופ גָאלַאטַאק ןרַאפ ןטלָאװ רימ זַא ,טניימ סָאד ,םירפס

 ןענעגונַאב רָאנ ךיז ןלעװ רימ .ךוב לעיצעּפס ַא ןבָאה טפרַאדעג ןלַאירעט

 ןּפורג ערעדנוזַאב יד ןופ טכיזרעביא ןַא טימ ,םיקרּפ-ישאר טימ לָאמ סָאד

 .עיצקעלָאק רעד ןופ

 -- 1941 ןשיװצ קרָאייוינ ןיא ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא עיצקעלָאק יד

 ,ןעגנוריניבמָאק ןוא ןלַאפנייא ליפ רעייז ןדנעװנָא טזומעג טָאה ןעמ ,8

 םעדכָאנ ןוא ענליוו רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמענסיױרַא ןטנעמוקָאד יד ידכ

 ָאװיי ןופ וויכרַא ןלַארטנעצ םוצ ,טקידעשַאב טינ ,ץנַאג ןעגנערבניירַא ייז

 .ָאיק ר ע ט ר ע ד נו ה ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .עקירעמַא ןיא

 :עיצקעלָאק יד טײטשַאב ןלייט עקידתודוסי 2 ןופ

 ןרעװ גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא .ָאטעג רענליוו ןגעוו ןטנעמוקָאד (א
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 דו ב ל מ 6 ז

 -ישרַאפ יד ןוא טַארנעדוי ןופ ןטנעמוקָאד עלעניגירָא זיולב ןעמונעגניײרַא

 .ָאטעג ןופ סעיצוטיטסניא ענעד

 "גסיוו ןשידיי ןופ וויכרַא ןקידרעירפ ןופ רעכיב ןוא ןטנעמוקָאד (ב
 ןרָאװעג ?טעבנגעגסױרַאק ןענעז סָאװ ,ענליוו ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאש
 ןרַאפ לַאירעטַאמ םעד טרינָאיצקעלעס טָאה ןעמ תעב סַאג-"עקסלווויװ ןופ
 .ָאטעג ןיא ןטלַאהַאבסיױא ייז ןוא טוטיטסניא-גרעכנזָאר

 -עה טימ ןעגנולײטּפָאבוס ק י ס יי ר ד טָאה גנולײטּפָא עטשרע יד
 ןסנייא רעטנזיױוט 20 ַא טניימ סָאװ ןרוטַאנגיס-גָאלַאטַאק 700 רעכ

 רעטנזיױט טימ ןעגנולײטּפָאבוס | ע צ  טָאה גנולײטּפָא עטייווצ יד
 ,ןסנייא

 ןענעז (א עיצקעס רעד ןופ ןעגנולײטּפָא-בוס 20 יד
 סעקינַארכ-רעכיבגָאט (2 ;(ענעדיישרַאפ 7) ָאטעג ענליוו ןופ סעּפַאמ (}

 ךובגָאט סקורק ןַאמרעה ,ךובגָאט סעשטיװָאנַאמלַאק .ז םעד ןיא) ָאטעג ןופ
 ןעגנונעדרָארַאפ ,ןעגנודלעמ ,ןעגנוכַאמטנַאקַאב ,ןלעפַאב ,תועדומ (2 ;(א"א
 ןוא ןעגנונעכייצּפָא (4 ;(ןטמַא עשטייד יד ןופ ןה ,טַארנעדוי םעד ןופ ןה)
 (5 :(המודכו ןטרָאּפסַאּפ ,ןענייש ענעדיישרַאפ ,רעדנעבמערַא) ןטנעמוקָאד
 עלַאיצָאס (7 ןָאטעג ןיא ןלײטּפָא-טנוזעג (6 :ָאטעג ןופ לײטּפָא-סגנונייוו
 -עלטפַאשלעזעג (9 ;לײטּפָא-גנוגרָאזרַאפ ןוא גנולייטרַאפ (8 ;גנוגרָאזרַאפ

 / ;ןַארַאפ ןענעז ןעגנולײטּפָא בוס עקיזָאד יד ןופ ;טעטימָאק-ספליה רעכ
 ןטכירַאב ,סעמרָאנ ,סעמעכס ,סעמַארגַאיד ,סעטסיל ,ןלָאקָאטָארּפ ,ןטעשזדויב

 ;טַאר-ןרידַאגירב ,טעברַא-ןפַאלקש ,ָאטעג ןצוחמ ןוא ןיא טעברַא (10 .(וו"זַאא
 (13 ןײצילָאּפָאטעג (12 :לײטּפָא רענײמעגלַא .טמַא רעשיטסיטַאטס 1
 -לוק ןופ ןלַאירעטַאמ ענײמעגלַא ,ָאטעג ןיא רוטלוק (14 ;טכירעג--ָאטעג
 -עג ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ןיטעלויב) ?תועידי-ָאטעג, (15 .לײטּפָא-רוט
 ןופ גנוקינייארַאפ (19/ ;רעטַאעט (18 ;ןזעוולוש (17 :קעטָאילביב (16 ;(ָאט
 -יטסניא-רוטלוק ענעדיײשרַאפ (21 ;ייזומ (20 ;רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל

 -ענרעטנוא-רוטלוק ענעדיישרַאפ (22 :(עטנַאמרעד-רעירפ יד ץוחמ) סעיצוט
 ;ָאטעג ןיא ןעמזינַאגרָא ענעדיײשרַאפ (24 :בולקטנגוי ,טרָאּפס (23 :ןעגנומ
 -גושרָאפ ,ָאטעג ןופ עטכישעג (26 :ָאטעג ןופ ןטנעמוקָאד ענעדיישרַאפ 5
 ןופ ןלַאירעטַאמ (28 :סרענַאזיטרַאּפ (27 :ָאטעג ןיא ענעבירשעג ןטעברַא ,ןעג
 ,סעיפַארגָאטָאפ (30 :ענליו ץוחמ סָאטעג (29 :;ָאטעג ןצוחמ ןוא ָאטעג

 וצ ךעלגעממוא ןייז טעװ ןעגנולמַאז ,עלַאסָאלָאק שממ ,עקיזָאד יד ןָא
 ץעטיל ןברוח ןופ ךיוא רָאנ ענליווןברוח ןופ רָאנ טינ עטכישעג יד ןביירש
 ענליוו ןופ ץוח ןטַאד ןוא ןטקַאּפ רימ ןבָאה ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד ןיא .ללכב
 ,לע װ אש .עװ אדעב על ,ענע משָא ,ענ װ ָא ק ןופ ךױא
 ןופ ןטכירַאב ךיוא ןבָאה רימ ;ש טי װ ָא נ ַא ר ַא ב ,וװ א ל ס א ר ב
 -ָאד לָאצ עסיורג ַא רעייז .ןטקנוּפ ענעדײשרַאפ ןיא ןדַאירטָא רענַאזיטרַאּפ
 ןופ עט כ ַא מ ע ג  ןעגנורעלקפיוא ןוא ןטפירשוצ ןבָאה ןטנעמוק
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 יק סנ יי ג ר עש טַא ק .ש

 ןטלָאװ תורעה עקיזָאד יד ןָא .יק ס ני ג רעש טַא ק ע ק ר ע מ ש

 | .ךעלדנעטשרַאפ טינ ןזעוועג ןטנעמוקָאד יד

 יַאטַאק 700 טָאה גנולײטּפָא עקיזָאד יד זַא ,טגָאזעג רעירפ ןבָאה רימ

 םענרַאפ ןצנַאג םעד ןגעוו גנולעטשרָאפ ַא ןבָאה וצ רעבָא ידכ .ןרוטַאנגיס-גָאל

 "גיס 5 ןרירטסוליא רָאנ רימ ןלעװ גנוליײטּפָא רעד ןופ ןטנעמוקָאד יד ןופ

 | :ןרוטאנ

 -ָאד רעד .ךובגָאט סקורק ןַאמרעה - 9 רע מונ רוט ַאנגי ס

 רעבמעטּפעס ןופ טייצ יד םורַא טמענ ןוא ןטייז 400 טָאה סנייא רעקיז

 ,1944 בייהנָא ןזיב 1

 ןציטָאנ סעשטיװָאנַאמלַאק .ז -- 6 23 ר עמ ונ רוטַאנ גיס

 -- עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןגעוו טעברַא ןוא

 ,ןטייז 1

 ןיא ןבירשעג ,ןדויטע-סודיײנ ל --- 63 6 רע מונ רוטַאנגיס

 ,רעטעלב 123 ,גינייוו .נ ןופ ָאטעג

 ענעמוקעגמוא ןופ המישר -- 6 6 1 ר ע מונ רוט ַאנ גי ס

 ."רעמענ-המקנ,; דַאירטָא ןיא סרענַאזיטרַאּפ רענליוו

 יפַארגָאילביב טימ טפעה ַא -- 63 8 רע מונ רוט ַאנגי ס

 .ןקורד עשיאערבעה ןגעוו ןציטָאנ עש

 ןוא רעטרעדנוה לָאמטּפָא סנייא ןדעי ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןעעז רימ יו

 ,ןטייז רעטרעדנוה

 -עג יד ןענעז טרעוו ןסיורג ךרע ןַא טינ ןוא ןימ ןרעדנוזַאב ַא רָאג ןופ |

 רָאנ רימ ןלעװ ָאד ךיוא .ב גנולײטּפָא רעד ןופ ןלַאירעטַאמ עטעװעטַאר

 :ןעגנולײטּפָא-בוס יד ןענעכערטיוא

 ןלוש עטלַא יד ןופ) םיצפח עזעיגילער ןוא ןלוש --- :סעיפַארגָאטָאפ (1

 קלָאק ,עװעדולבַאז ,עילאווָאכוס ,קסלעבול-װָאשַאמָאט ,קסוב ,קסלערַא ןיא

 עקנעלָארטסא ,ןידנעב ,וועקלושז ,רָאבמַאס) סמלוע-תיב ;(ערעדנַא ךָאנ ןוא

 ,תובישי) סעיצוטיטסניא ;סעיפַארגָאטָאפ-רעטַאעט :;ןטייקכעלנעזרעּפ ,(א"א

 .(ןעגנולעטשסיוא ,ןלושסקלָאפ

 "רַא ,םינואג ,סרעביירש עשידיי ןופ רעטרעדנוה יד ןיא ווירב -- (2

 "ענ 15 ןענעכערסיוא רָאנ ןלעװ רימ .ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב ןוא ןטסיט

 סװָאכָארָאב :ןצרּפ .ל .י וצ יקסנַא ,ש :ןענָאזעניד .י וצ וװָאטַאנגיא דוד ;ןעמ

 יָארג רווע'םייח ברה ;רעלדא .י וצ םיובנריב .נ ר"ד ;ןוז ריא וצ רעטומ

 ימ :ןפיטש .נ וצ ווָאנבוד .ש .ּפָארּפ :ץעראווד לסיז לארשי 'ר וצ יקסנעזד

 "ניצ .י ;רעמַארג היעש וצ ערָאיפעטנָאמ .מ ;ןָאזנעניד .י וצ יקסוועשטניוו

 "עצ רדנסכלא ,,טַאטשלעדע .ר ,םכילע-םולש ןופ ווירב ;ןרָאטקעּפס וצ גרעב

 .וײזַאא רעדיינשנייטש ,מ ,םיוברעד

 יב ירעוואשוואב .י ,יקסינַא .ש ,ןיקשיסוא .מ .מ ןופ ןטּפירקסונַאמ (3
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 דו ב 5 מ אט ז

 ליפ ךָאנ ןוא רעגניטע .ש ,יקסווָאלטישז .ח רייד ,ךובגָאט סלצרעה ,ווָאכָארַאב

 , .ערעדנַא

 רערוקש ןופ סקנּפ ;זיױלק סנואג רענליוו ןופ סקנּפ --- :םיסקנּפ (4

 | ;ערעדנַא ןוא אוואראינש ןופ סקנּפ ;הליהק
 ;םיבושי ענעדיישרַאפ ןופ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד (5

 ;ןטנעמוקָאד-רעטַאעט (6
 ;ןעגנולמַאז-רָאלקלָאפ (7

 ;(רעטעלב-רעש ןופ עיצקעלָאק ַא רקיעב) ןלַאירעטַאמ ענעדיישרַאפ (8
 ,םירפס ןוא רעכיב רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה ףוסל

 יָאד רעד ןגעוו ןבעגעגנָא קידמיקרּפ-ישאר רָאנ רימ ןבָאה ,טגָאזעג יװ
 טימ ןרָאװעג טעװעטַארעגסױרַא זיא סָאװ עיצקעלָאק רערַאברעדנוװו רעקיז
 רעקיכייא ןַא זיא גנולמַאז עקיזָאד יד .עביל ןוא הרובג רעכעלנייוועגרעסיוא
 -עגמוא:שיגַארט ןוא ןבעל ןייז תעב םענעקָארשרעדמוא םעד רַאפ לָאמקנעד
 ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש םענעמוק
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 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) ןײטשטַאלנ בקעי

 ןַאויטרַאפ רעד
 טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןַאזיטרַאּפ רעביירש םעד ןופ טיוט רעד

 -ידיי סָאד ווו םוטעמוא ,רעיורט ןקידחסונ זיולב טינ ןוא ,ןפיט ןפורעגסיורַא

 ןַא ודנוא ןופ ןעמונעגקעװַא טָאה םיא .טכַאעג ןוא טרעהעג טרעוו טרָאװ עש

 "עג רעמ רשפא ךיז טָאה סָאװ חילש ַא ,תומה ךאלמ ןופ חילש רעלעניגירָא

 -ָארע ןַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .דיי ןגנוי ןקידרעבליזקעווק םעד רַאפ טסַאּפ

 ַא ןופ ,החמש רעכעלטפַאשלעזעג .,רעשידיי ַא ןופ קידנעילפ .,ךַארקדזַאלּפ

 ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ,ךיז קידנגעװַאב ,ןדנווושרַאפ זיא רע .רדס ןטירד

 .רָאי ןטס46 םוצ ,ןבעל ןופ רעטנעצ

 -יא ןבָאה טנעקעג טינ הטילש ןייק ךיז טכַאד ,טָאה טיוט רעדנַא ןייק

 ןיא ,ןשטנעמ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,קעװַא רע זיא טיוט ןיא וליפַא .םיא רעב

 .ןשטנעמ טימ דימת -- טבעלעג טָאה רע יוװ ,הביסמ ַא

 -רַאפ טָאה סָאװ ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ ילפקעווַא רעד טָא ןוא

 -רעד טינ לָאמנייק רָאג טָאה רע לייוו ,םוטעמוא דניירפ עטנעָאנ ךס ַא טמותי

 ,רעטֿפינקרַאפ-קרַאטש ןוא רעקידהמשנ ץוח ַא ,טפַאשדנײרפ-טַאלג ןייק טזָאל

 ךיז טעוװ ייז ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,םילבא ךס ַא רָאג טזָאלעגרעביא טָאה

 זיא רבח ַא ןוא .רבח ןעיירטעג ַא ןופ טיוט םעד טימ ,טמַאזנייארַאפ ןריּפש

 ןייא זיולב טָאה רע ןעמעוו ףיוא רענייא רעדעי ןבילברַאפ ןוא ןרָאװעג םיא

 רעקידלקיש רעד .ןגיוא עקידעבעל ,עכעליירפ ענייז טימ ןָאטעג קוק ַא לָאמ

 ,טפַאשרבח עפיט זיא טייקשידיי :טצילבעג ןוא טמערַאװעג טָאה רענייז קילב

 ,םירבח ןופ קלָאפ ַא --- טײקטּפינקעגנעמַאזוצ

 "דניירפ רעקיטכירפיוא ,רעתמא ןופ ןבעל-טפַאשרבח ַא טבעלעג טָאה רע

 ,עקידרעדנוזַאב ,עטליקעגּפָא ,ךעלנייוװעג טניימ טפַאשרבח עפייר .טפַאש

 -גבעל ,ךיז טימ קעװַא ןוא ןבעל ןגייא ןַא ,טניזעגזיוה ןגייא ןַא טיובעגפיוא

 טפַאשרבח ןייז .טפַאשרבח רעקילָאמַא ןופ טפַאשקנעדעג לסיב םעד טימ קיד

 םיא ןופ ןסקָאװעגקעװַא טשינ לָאמנייק זיא יז .גנוי ןבילברַאפ קיבייא זיא |

 טזָאלרעד טשינ לָאמנייק יז טָאה רע .ריא ןופ ןסקָאװעגסױא טינ זיא רע ןוא

 .ןסעגרַאפ ךרוד ןעקנעדעג טלָאװעג טשינ ענייז םירבח יד טָאה רע ,ןורכז םוצ

 טלָאװעג טשינ עגר ןייא ןייק ףיוא ךיז ןוא רבח-לגניי ַא יו טבעלעג טָאה רע

 ןעמוקעגרעטנוא טינ ןענעז דניירפ טעּפש יװ ןוא .םירבח ענייז ןופ ןסײרּפָא

 .ליַּפש ןופ לקריצ ןיא םיא ייב ןבילברַאפ עלַא ייז ןענעז ,ןבעל ןייז ןיא
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 -רֶא רעסיורג ַא ,שטנעמ רעשיטקַארּפ ַא ןייז טנעקעג טָאה רע אקווד ןוא

 טינ םיא טָאה ץלַא סָאד רעבָא ,רעוטפיוא ןַא ,רעמענרעטנוא ןַא ,וָאטַאזינַאג

 "רעד טינ לָאמניײק טָאה סָאװ ,לגניי עטמולחרַאפ סָאד ןביילב וצ טרעטשעג

 ירַאפ טפָא ןעק טעטיוויטקַא .ןרעווילגרַאפ םיא לָאז טעטיוויטקַא זַא טזָאלי

 טניימ ןעמ ביוא ,רָאנ ךיז טזָאל ןעמ ביוא ,שטנעמ םעד ,דיחי םעד ןרעווילג

 -יטקַא זַא ,ןסעגרַאפ טינ לָאמניײק טָאה עקרעמש .רּפכמ ץלַא ףיוא זיא'ס זַא

 ןטלַאהעג קיביײא ףרַאד ,טײקמערַאװ רעכעלרעניא ןופ ןלעוװק ףרַאד טעטיוו

 .טימ יד ןבָאה ביל טניימ טייקידוועוט עקידרוביצב זַא ןוא ,שירפ ןרעוו

 "יא רעטסקידאבהל רעד זַא .טעברַאללכ ןעמ טוט ייז טימ סָאװ ,ןשטנעמ

 ,טפַאשרבח ןופ ןדנעדיוויד ןעגנערב דימו ףכית ןוא ןיוש לכ-םדוק זומ לַאעד

 .לירעטס טעברַאטימ רעדעי זיא ריא ןָא סָאװ

 טַאה שיקנערפ-טלַא ױזַא ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש טבעלעג טָאה ױזַא

 -רדח ַא ,השעמ-רעדניק ַא סמכילע םולש ןופ ןעמונעגסױרַא יװ ,טבעלעג רע
 ג"ל שידיי ַא ןעוועג רע זיא ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג זיא רע ןעוו וליפַא .השעמ
 יד טעוװעשובעג טָאה םורַא ןוא םורַא .לסקיב שידיי ַא טימ ,לגניי-רמועב

 טָאה ץרַאה ןייז רעבָא ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא תועשיר עטסגרע

 -יא טינ ַא טימ סױרַא רע זיא רעדלעוו עפיט יד ןופ .טכַאמעג בורח טינ סע
 קנַאד ַא ,םיא טָאה סקיב שינַאזיטרַאּפ יד .ץרַאה שלגניי-שידיי טריפעגרעב
 דובכ םעד קידנצישַאב ,ןטנעמָאמ עכעלרעדנווו ןעקנַאשעג ,ןעמָאנ ןביל םעד
 "ןזָאה לסיב סָאד טלעטשעגנייא ןוא טרעוועג ךיז טָאה וע .שטנעמדןימ ןופ
 רעד טרעדָאפעג טָאה ױזַא ,דלעה ַא ןייז עגר רעדעי טזומעג טָאה סָאװ ,ןבעל
 -עטרַאהרַאפ טינ םיא טָאה סָאד וליּפַא רעבָא .דלַאװ ןיא ךרָאש רעטסדנימ
 רע .ןרָאװעג טױרעטלערַאפ טשינ רָאי ןייק ףיוא זיא ןלזג רעשידיי רעד .טעוו
 "לגניי ןופ תונורכז עלַא טימ ,לגניי רענליוו ַא -- ןײרַא זיא רע יו סױרַא זיא
 ,טרירַאב טשינ רָאה ַא ,טפַאש

 ןרָאװעג טגיילעג ּפָארט רעד זיא טיוט סיקסניגרעשטַאק עקרעמש טימ
 ודנוא טָאה רע סָאװ רעכיב ענייז וליפַא .רעביירש ןיא ,שטנעמ םעד ףיוא
 -ַאב ןייז .עקידתודיחי ןייק טינ ,רעכיב-שטנעמ ןעוועג ןענעז טזָאלעגרעביא
 ןענעז סָאד ,ןרעגַאל יד ןופ רעדיל ענייז ,ןפמַאקדןענַאזיטרַאּפ ןופ גנוביירש
 -ניז וצ טַאהעג ביל טָאה יקסניגרעשטַאק .רעכיב עקידנעמַאזוצ ןעוועג ץלַא
 -תה ןופ ןענערב לָאז רָאכ רעצנַאג רעד זַא ױזַא ,רָאכ ַא טימ ןריפוצנָא ,ןעג
 טָאה קַאװטיל רעד .סָאמ רעסיורג ַא ןיא טגָאמרַאפ רע טָאה סָאד טָא .תובהל
 עלַא .תובהלתה סיורג ןוא רעקַאלּפ ןשידיסח ןקיטלַאװג ַא ךיז ןיא טַאהעג
 םעד ןופ ייס ,גנַאזעג ןכעלשטנעמ ןפיט ןופ ןעוועג רַאפרעד ןענעז רעכיב ענייז
 ;ןרעגַאל יד ןיא גניזפיוא ןקידסיעכהל םעד ןופ ;רעדלעװ יד ןיא גנוזנעמַאזוצ
  ,ןרָאװעג בורח זייווכעלסיב זיא ענליוו ןעוו ,טיוט-ברע ןקידרוביצב םעד ןופ

 טימ ןוא ןשטנעמ טימ ןעוועג םוטעמוא זיא יקסניגרעשטַאק עקרעמש
 רעד ןיא ,קערש ןטסערג ןיא ,טבעלעג וויסנעטניא ןוא םערַאװ ,טבעלעג יז
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 רק ס נג י ג רעש ס ַא ק .ש

 ןופ ןלײטּפָא טינ ךיז ןזָאל ייז ,רעכיב ענייז ןענעז סָאד .המיא רעטסקידארומ

 ןיא לָאז'ס זַא ,ןבירשעגפיוא ױזַא הליחתכל ייז טָאה רע לייוו ,רעביירש םעד

 זיא רע זַא רַאפרעד .טיוט ןרַאפ קערש ןטימ ןעמַאזוצ ,ןבעל סָאד ןבעל ייז

 ּפעלק עכעלרעהפיואמוא יד ךרוד לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טָאה ,זדנוא ןופ קעװַא

 דיל יד ןיא תודיבא עכעלקערש קידנדייל ,ןגָארקעג סנטצעל ןבָאה רימ סָאװ

 ,ערעזדנוא ךעלביטש ןוא םישרדמ-יתב עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשירַארעט

 ןוא וקידעבעל םעד ןופ טדערעג ןוא רוטַארעטיל-חסונ ןדער וצ טרעהעגפיוא

 .קעװַא זיא סָאװ ,רבח ןעיירטעג

 -ליוויגנוי ןופ ,טײקידנעמַאזוצ רעפיט ַא ןופ ןעמוקעגפיוא ךיילג זיא רע

 -עג דימת םיא ייב זיא טנעצקַא רעד .ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק סע טָאה רע .ענ

 "ידאתורבח רעד ףיוא ןוא ,טָאטש רעשידיי רעד ענליוו ףיוא ,גנוי ףיוא ןעוו

 עגליוו"גנוי .ענליוו"גנוי טקיטלַאטשעג ןוא טדימשעגנעמַאזוצ טָאה סָאװ טייק

 ורח יד ןופ טָאה רע .ןבעל שידיי ןופ עיּפָאזָאליפ ַא ןרָאװעג םיא ייב זיא

 "נָאװ ענייז עלַא ךרוד ןוא ,חסונ םעד טעװעטַארעגּפָא ןסַאג-ןדיי ענערָאװעג

 שידיי קידנעמַאזוצ ןופ האווצ עסיורג יד ןסעגרַאפ טינ רע טָאה ,ןשינעל

 רעבַא .רעטרעוו עשידיי עקידהיחמ ,ערעייט טימ ,ליומ שידיי ַא ןופ ,ןבעל

 "ייב ַא ןזיוועג טָאה רע .ענליוו"גנוי ףיוא ּפָארט םעד טגיילעג רע טָאה רקיעב

 יד ןרעטלערַאפ טינ סע רָאט ,ןרעטלע טינ לָאז ןבעל סָאד לפיוו זַא ,ליּפש

 ,ךיז ןיא ןטיהּפָא ןוא ןגָאמרַאפ זומ דיי רעדעי סָאװ ,טפַאשגנוי עקידנרעק

 רע .עיגרַאטעל רעלַאנָאיצַאנ ןוא גנורעפעלשרַאפ ןגעקטנַא ןרעוו וצ ךיז ידכ

 -ַאפ רעכעלסיז רעד ןגעק טפמעקעג טָאה סָאװ ,ןַאזיטרַאּפ ַא ןבילברַאפ זיא

 -עש סיוא רַאפ ןכַאמ ,ןרילוקסַאמע ,ןרעפעלשנייא זדנוא ליוװ סָאװ ,טעטיוויס

 ' .ןדיי עשירעפ

 "סַאּפ ןשירַארעטיל ןייז ןכוז וצ ןלַאפעגנייא טינ לָאמנייק םענייק זיא'ס

 "וצ טיול לטרַאק ַא ןלייטוצ םיא ,רָאּפשּפָא ןשירעלטסניק ןייז ןגעװּפָא ,טרָאּפ

 רע טָאה ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא .ןטסנידרַאפ עשירעביירש ענעטינשעג

 -עג רָאנ ,טרעדליּפעג טשינ טָאה טפירשרעטנוא ןייז .טעמתחעג קידתווינע

 -סקלָאפ יװ ןיוש ןעמ טגניז רעדיל ענייז .סנעמעלַא ןרָאװעג ךיילג ןוא ןעגניז

 ךיז זיא רע .גנונעקרענא עטסערג יד ןעקרעמש רַאפ זיא סָאד ןוא ןעגנַאזעג

 ,דיל-סקלָאּפ ַא ןרָאװעג זיא ןוא רעצרעה עשידיי ןיא ןעגנַאגעצ

 ןופ לייט רעכעלגעוװַאב ַא ןרָאװעג רע זיא ןעוועג זיא רע ווו םוטעמוא

 יטקַא ןייז ןופ ןכייצ רעד רעבָא .עניטנעגרַא ןיא יוװ זירַאּפ ןיא ,ןבעל ןשידיי

 לָאמַא רימ טָאה ןיקיורפע לארשי ,טפַאשרבח ןבילברַאפ דימת זיא טעטיוו

 "בדיי זַא ,ןבירשעג ןיז םעד ןיא טָאה רע זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,טרעלקרעד

 עשידיי סָאד זיא ןעקרעמש ייב .החּפשמ ַא יו קלָאפ ַא ױזַא טשינ זיא םוט

 רעײז םגה ,ןטריזיטַאמגָאד םעד ףיוא טשינ רעבָא .טפַאשרבח ןעוועג קלָאפ

 שטייט ןטושּפ םעד ןיא רָאנ ,טניירפ-רעקייווק יד ןופ רעגייטש ןשיטַאּפמיס

 ענײז טעטיוויטקַא עצנַאג יד .םירבח לארשי לכ ןטלַא םעד ןופ ,טרָאװ ןופ
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 דו בל מ ַאז

 -"רבח רעפיט רעד ןיא ,םענייא רעדעי ןגױצעגנײרַא ,טריפעגנָא ױזַא וע טָאה

 | ,קלָאפ ןשידיי ןופ טפַאש

 יָאמ ַא ןופ ןעיירפַאב ךיז ךיא ליוו טייהנגעלעג רעקירעיורט רעד ייב

 םייב טלָאצענּפָא טשינ לָאמנײק ןעקרעמש בָאה ךיא סָאװ ,בוח ןשילאר

 סָאװ ,רעצעזנָא רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ ןיב ךיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,ןבעל

 ױזַא ערעדנַא רַאפ ןָאט וצ טַאהעג ביל טָאה רע .בוחילעב ַא ןבילבעג זיא

 -עג טינ טייצ ןייק לָאמנייק רָאג טָאה רע זַא ,שיגרענע ױזַא ןוא קיטעּפמיא-

 ַא ןיא ןּפַאכ טנעקעג טינ םיא טָאה רענייק ןוא ,ןענָאמפיוא ןעמוק וצ טָאה

 .ןענידּפָא ןוא ןלָאצּפָא םיא ןוא ןּפאכנײרַא טנעקעג טָאה ןעמ ןעוו ,טונימ

 ןופ ףורפיונוצ ןטשרע םוצ ,טסַאג וצ זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 ינ .לָאמ עכעלטע עטלייצעג זיולב ןעזעג םיא ךיא בָאה ,סערגנָאק-דוטלוק

 ,טפַאשטניירפ-רוטלוק ןייק טינ ןבָאה ,ָאד ,רימ .טָאטש ערעטיב ַא זיא קרָאי

 ,טליײטרַאפ גרַאק טרעװ טּפַאשרבח יד ןוא ,םירבח ךָאוװ-ףוס זיולב ןענעז רימ

 םעד טינ טָאה ןעמ ןוא תוחוכ יד ןופ סױרַא ךיז ןעמ טגָאלש ךָאװ עצנַאג ַא

 ,ןלעטשוצּפָא ךיז חוכ

 ןלאנָאיצַאנרעטניא םוצ ןרָאפעג קירוצ רָאי ףניפ ַא טימ ןיב ךיא ןעוו
 וצ .קירק ןוא ןיה ,לָאמ ייווצ ךיז ךיא בָאה ,עיצענעו ןיא סערגנַאק-ןעּפ

 ןיב ךיא סָאװ טונימ רעטשרע רעד ןופ ,זירַאּפ ןיא ןטלאהרַאפ געט עכעלטש
 ןרָאפעגּפָא ןיב ךיא ןעװ טנעמָאמ םוצ זיב ,דלעפ-טפול ןפיוא ןעמוקעגנַא
 -עגסיוא רעכעלרעדנווו טימ ,רימ טָאה רע .רימ טימ ןעוועג עקרעמש זיא
 רימ ,טריזיטאמארגָארּפ יז ,טכענ ןוא געט עניימ טרישזנַארַא ,טייקטנכער
 ןיא ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא לפיוו ,טייקטאווירּפ ליפיוזַא טקנוּפ טזָאלעגרעביא
 -עבעל ליפױוַא ,זייווננהעש שממ טלעטשעגוצ רימ ןוא ,טָאטש רעדמערפ ַא

 רעד ןיא ןבָאה געמ שטנעמ ַא לפיוו ,טייקטריסערעטניארַאפ עשרבח ,עקיד
 -רַאפ לקיטש ַא ןגָארט רימ ףיוא טפראדַאב ךָאנ רע טָאה ייברעד .דמערפ
 עטלמאזעג ענייז ןגעוו ,רעטרעוװו סָאמ ןוא-נָאװ עטלַאק עניימ רַאפ סָארד
 לאפנָא םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז טלָאמעד בָאה ךיא ."ןרעגאל יד ןופ רעדיל

 -נייק ךיז ןלעוװ רימ זַא טאהעג ארומ בָאה'כ .טיײקכעלמיטסקלָאפ ליפוצ ןופ
 סָאװ ,טעטיוװיטימירּפ רעשירעלטסניק רעד ןופ ןעװעטארסױרַא טינ לָאמ
 ,טקישעגנָא זדנוא ףיוא טָאה הפוקת רעזדנוא

 -רַאפ ןופ ןמיס ןייק ןקרעמַאב וצ ןעוועג טינ זיא ןעקרעמש ןיא רעבָא
 עשיקרָאירינ ןיימ טינ ,ןפרָאװעגרָאפ טינ לָאמנײק רימ סע טָאה רע .,לביא
 ,קיטירק ןיימ טינ ןוא ,טסַאג-וצ זדנוא ייב ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייקדמעירופ
 רימ טָאה רע סָאװ ,טיײיקמערַאו עכעלרעדנווו ןייז זַא ,ןגָאז לָאז ןעמ ןדייס

 -יריד שוריפב טָאה רע סָאװ ,זירַאּפ ןיא טכענ ןוא געט יד ךרוד ןעקנַאשעג
 .טגרעביא רעד טָא ןיא זַא -- רעטסיימ-רָאכ רעטינעג ַא יו רימ רַאפ טריג
 סָאד ,רימ וצ ףרווורָאפ רעד ןגעלעג זיא טײקכעלטנײרפטסַאג ןוא טייקנב

 ,טייקליק ןיימ רַאפ רימ טימ ךיז ןריטיווק
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 יק ס 'נ ינ רעש טַא ק .ש

 ףמַאק ןייז ןיא זיױלב ,ךעלסימָארּפמָאקמוא ןוא טרַאה ןעוועג זיא רע

 "וי רענעגייא רַאפ ןָאטעג הבושת לסיבַא טימרעד טָאה רע .םזינומָאק ןגעק

 ןיז טנעקעג טינ לָאמניײק טָאה עקרעמש .טייקטעשזדנָאלברַאפ רעכעלטנג

 .ןערב ןכעלטנגוי םעד ףיוא ןסָארדראפ רַאפרעד טָאה םיא .רעקיטייז ןייק

 לכעלטע ךרוד ,גנוגעוװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןבעגעגקעװַא טָאה רע סָאװ

 טינ לָאמניײק ךיז סע טָאה רע ,ןּפאכקירוצ טלָאװעג סע טָאה רע .רָאי עגנוי

 טקיליטרַאפ טָאה םזינומָאק רעד יו ןעזעג טָאה רע ןעוו .ןייז לחומ טנָאקעג

 ןעמ סָאװ ,ןעגנונעפָאה ענייש עלַא יד טכַאמעג טשינוצ ,ןבעל עשידיי סָאד

 ןגירשעגסיוא רע טָאה ,ןצענ יו טײרּפשעג טיילעגנוי עשידיי יד רַאפ טָאה

 עמ זַא ,ןפור ןוא ןקעוװ ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע ,קיטייװ ןטספיט ןופ

 זדנוא ייב ָאד ןיוש טָאה ןעמ יו ,םעדכָאנ וליפַא .גונעג טינ ץלַא ךָאנ טוט

 "יוקיל רעד ןגעוו ןעלקיטרא:-טסעטָארּפ עסייה רעטרעדנוה ןבירשעג טאהעג

 ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,סרעביירש עשידיי עשיטעווָאס יד ןופ עיצַאד

 סרעבײרש עשידיי רעקרָאי - וינ סָאװרַאֿפ ,טגערפעג ןוא ףורפיוא ןגנַאל

 רעבָא ,םירבח ןופ ןעלקיטרא עלַא יד טנעיילעג אמתסמ טָאה רע ,ןגייווש

 ןעיײרשנָא טלָאװעג טָאה רע לייוו ,רעמ ךָאנ ןוא רעמ טלָאװעג ץלַא טָאה רע

 לָאמַא ךיז טָאה רע יאמלה ,ןרסומ ןייא ןיא ןטלַאה ךיז ןוא ןיײלַא ךיז ףיוא

 ןשידיי ןופ סרעבערגַאב ןוא סרעריפרַאפ עטסגרע יד ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג

 .ןבעל

 ךיז רַאפ טָאה רע סָאװ ,עיסימ רעשיטילָאּפ רעקיזָאד רעד ץוח ַא רעבָא

 ןײלַא ךיז טָאה רע סָאװ הבושת ַא רעמ ןעוועג זיא'ס לייוו ,טמיטשַאב

 עכעלרע ,עפיט -- ןעוועג ןבעל ןיא עיסימ רעסיורג ןייז ןיא ,ןבעגעגסיֹורַא

 טשרע רימ ןבָאה ,זדנוא ןופ קעװַא זיא רע ןעוו .טפַאשרבח עמערַאװ ןוא

 רעשילָאבמיס ,רענעגױלפעגקעװַא רעד ןופ טינש ןפרַאש םעד טריּפשרעד

 ַא ןופ ,עװַאּפ ענעדלָאג ַא יו ןגױלפעגקעװַא -- טפַאשרבח רעכעלטנגוי

 ,ענליו-גנוי טימ ןעגניז ןביהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דיל-סקלָאפ טײנַאב

 ,ץעגרע טכַארקעג ןוא ,סדנו-ענ עלַא ןופ ,םונהיג ירודמ עלַא ןופ ןייר סױרַא

 "ייוו רעד ןשיװצ ,ןשטנעמ קיצנאווצ ןוא עכעלטע טימ ךָאנ גרעב יד ןיא
 םיא זיא'ס ווו ,עניטנעגרַא ןיא ,רענייז םייה רעיינ רעד ןוא אזָאדנעמ טָאטש

 .רָאי עכעלטע זיולב ןבעל וצ ןעוועג טרעשַאב
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 (ןטַאטש עטקיניײרַאפ) עדַארנ םייח

 םירוכנ ולפנ ךיא

 יקסניגרעשטַאק עקרעמש טניז םישולש ןוא העבש רעבירַא ןיוש זיא'ס
 טיײג רע .ןגעקטנַא םוטעמוא ןופ רימ טייג רע ןוא זדנוא ןופ קעװַא זיא
 ,טנגוי רענליוו יד ןוא ןסַאג רענליוו עלַא ךיז טימ טימ-טריפ רע ,ןײלַא טינ
 -טנַא רימ טייג רע .קירוצ רָאי קיצנאווצ טימ טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ
 רָאי ןעצ טימ ָאטעג רענליוו רעד ןופ תוברוח יד ןטײלגַאב םיא ןוא ןגעק
 ,ןסקיב טימ עטנפָאװַאב ,רעדלעוו יד ןופ רענַאזיטרַאּפ ןטײלגַאב םיא .קירוצ
 רע סָאװ ,רעכיב ןסיוטש ןשיװצ ןוא םירפס ןופ טנעוו עכיוה ןשיװצ טייג רע
 -עגסיוא רעבורח רעד ןיא טלמַאזעגפיונוצ טנעה ענעגייא ענייז טימ טָאה
 ַא טימ ןריפנָא םיא עז ךיא .ָאטעג רענליוו רעטביורעגסיוא ןוא רעטעגרה
 םיצוביק עשיצולח יד ןיא ןדייר םיא עז ךיא ןוא ,שודָאל ןיא רָאכ-רעדניק
 -ייב-לסקַא םענייאניא םיא טימ ןייג ךיז עז ךיא .ןלוּפ ןופ טעטש עלַא ןיא
 עז ךיא .םָארגָאּפ רעצלעק םעד תעב תונברק יד ןופ היוול רעד ףיוא לסקַא
 ןטסיירט םיא עז ךיא ,דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןיא ןעגניז םיא
 יד ןיא ןרעטַאלּפ םיא עז ךיא .זירַאּפ ןיא ךיק רעמערָא ןַא ןיא םיטילּפ יד
 םיא ןוא טייג עקרעמש .לעזַאב ןיא סערגנָאק-ןויצ ןפיוא ןלַאז ענעטכױלַאב
 רעטנזױט ןופ ןגיוא ןוא רעמינּפ ;ןגיוא ןוא רעמינּפ ןופ םי ַא ןטיילגאב
 ןיא ,זירַאּפ ןיא טפַאשביל טימ טרעהעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט ןוא
 -ןופצ ןופ טעטש עלַא ןיא ןוא עקירעמַא-םורד ןופ רעדנעל עלַא ןיא ,לארשי
 .עקירעמַא

 -רבח ןיא ,גנַאזעג טימ ןבעל ןטינשרַאפ-גנוי ןייז טבעלעגּפָא טָאה רע
 ףיוא ןעגנוזעג ןוא טדערעג טָאה רע .קידנפמעק ,קידנפַאש ,קידנעיוב ,טפַאש
 -רעװ יד טַאהעג טָאה רע .סַאג רענליוו רעמערָא רעזדנוא ןופ ךַארּפש רעד
 ךיילג ןענעז רעדיל ענייז ןוא ,קלָאפ ןופ ןוחטב םעד ןוא ןוגינ םעד ,דעט
 טבעלעג ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ טמַאטשעג טָאה רע ,רעדיל-סקלָאפ ןרָאװעג
 -עג ןיא גנוי ןבילבעג זיא רע .קלָאפ ןיא ןסעגרַאפ ךיז ןוא --- קלָאפ ןטימ
 ןעוו ןוא --- ןעגנושיוטנַא עלַא ןיא ,ןרַאפעג-טיוט עלַא ןיא ,דלַאװ ןיא ,ָאט
 ןדנוא ןיא ךיוא זיא ,זדנוא ןופ קעװַא זיא טּפַאשגנוי עטרעּפרעקרַאפ יד ,רע
 .טפַאשגנוי רענעגייא רעזדנוא ןופ ןעקנופ עטצעל יד ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא
 ,םינקז ,םירבח ענייז עלַא ,רימ ןענעז טציא

 גנורעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ קרָאירינ ןיא זיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ
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 יל סניג רעשטַָא ק .ש

 "עג טלָאמעד בָאה ךיא .רוטַארעטיל עשידיי רָאי 50 דובכל בולקיזעּפ ןופ

 .ענליוו"גנוי ןופ וורענ םעד ,ןעקרעמש ןגעוו ןוא ,"ענליוו-גנוי, ןגעוו טדער

 טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ ןצַאז רַאּפ ַא ןגָאזרעביא טציא ךיא ליוו

 .ןיקסניגרעשטַאק ןקידעבעל ןגעוו טגָאזעג

 -לַאװעג זייוודניק ךיז טָאה סָאװ ,ןיקסניגרעשטַאק ןיא סע טָאה רעוו.

 -לוק רעשידיי רעד וצ טפַאשביל יד טצנַאלפעגנייא ,סהרות-דומלת ןיא טרעג

 ןיא סקיב-ןישַאמ ַא טימ דלַאװ ןופ סױרַא זיא רע ןעוו זַא ,קרַאטש ױזַא רוט

 םירפס יד ןביילקפיונוצ ןפיול וצ ןעוועג קנַאדעג רעטשרע ןייז זיא טנַאה רעד

 ןיא רָאנ ?ןזיולק ןוא ןקעטָאילביב ןופ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,רעכיב יד ןוא

 יקסניגרעשטַאק לייוװ רַאפרעד עקַאט ,רעפטנע רעד ןיוש טגיל עגַארּפ רעד

 -עגרעביא שממ זיא סָאװ םותי ַא ,טײקמערָא רענליוו ןופ דניק ַא ןעוועג זיא

 טײקטזָאלרָאװרַאפ ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ טלָאװ רע ןוא ,קורב ןפיוא ןבילב

 רוטלוק עשידיי יד טינ ןעוו ,ןכיילג ןייז ןופ רעדניק טרעדנַא יו ,תולד ןוא

 "עג םיא ןוא ןשַאװעגמורַא םיא ,סַאג ןופ ןביוהעגפיוא םיא טָאה סָאװ ,לוש

 ןפָאלעג עקרעמש זיא רַאפרעד -- ןשטנעמ ןקידנעטשסבלעז ַא רַאפ טכַאמ

 -עלבייל ַא יװ ,הנכס ןיא ןעוועג זיא יז ןעוו ,רוטלוק עשידיי יד ןעװעטַאר

 ."ןעװעטַאר ןפָאלעג יז ןוז רעכ

 ןעו ןַאעקָא טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעוועג טסיב וד ,רערעייט עקרעמש

 טינ טלָאמעד טסָאה וד ,לַאז רעקרָאי-וינ ַא ןיא טדערעג ריד ןגעוו בָאה ךיא

 ,ָאטינ ץעגרע ןיא ןיוש טסיב וד ןעוו ,טנייה רעבָא .רעטרעוו עניימ טרעהעג

 םירבח ענייד יב טינ ,םי טײז רענעי ףיוא טינ ,םי טייז רעד ףיוא טינ

 יָאד םוטעמוא וטסיב טנײה -- דניק ןוא יורפ ןייד ייב טינ ךיוא ןוא

 טגניז ןעמ ןעװ רבק ןיא ןעשטּפעש ןּפיל ענייד ,"רבקב תובבוד ויתותפש;

 .טסייג ןייד וצ ןדייר ,ןדייר ריד וצ זומ ךיא ןוא .רעדיל ענייד

 ,טייו ױזַא טעשזדנַאלברַאפ סע וטסָאה ױזַא יװ ,רערעייט עקרעמש

 המחלמ רעד רַאפ טסָאה וד ןעוו :גרעברדנַא יד ןיא עניטנעגרַא ןייק שזַא

 טנגעגמוא רענליוו ןיא ןגולפסיוא ףיוא םירבח ענייד טימ טרעדנַאװעגמורַא

 ,רעגניז רעד ,וד זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז וטסָאה ,רעדיל ןעגנוזעג ןוא

 "רַאפ ,רעמוטש ַא ןרעדנַאװמורַא טנגעגמוא רענליוו רעבלעז רעד ןיא טסעוו

 ,םינוילת סרעלטיה ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ ,רעױּפ ןעמוטש ַא רַאפ טלעטש

 "עג רעדלעוו רעקצינדור יד ןיא ןוא ָאטעג רענליוו ןיא ךיז טסָאה וד ןעוו

 שטייד ןופ זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז וטסָאה ,ןבעל ןייד רַאפ טלגנַאר

 ןוא למיה ןשיװצ ןגָאירעד ךיד טעװ טוט רעד רָאנ ,ןרעוו לוצינ וטסעוו

 רעקידבוט-םוי ַא קידנעילפ ,עניטנעגרַא ןופ גרעב יד ןיא ווו-ץעגרע דרע

 ןברָאטשעג וטסיב -- ,ןברָאטשעג טינ טסיב וד ווו רעבָא ,רדס ןטירד ַא ןופ

 דָאּפ ףיוא ןלַאפעג וטסיב --- ןלַאפעג טינ טסיב וד ווו ןוא ,ָאטעג רענליוו ןיא

 ץרַאה ןייד ןיא לייוו .ןדיי רענליוו עלַא ןופ רבק רעד זיא סע ווו טרָאד ,רַאנ

 ךוב טצעל ןייד .ןסירעגּפָא טינ ענליוו ןופ לָאמנייק ךיז וטסָאה ןורכז ןוא

124 



 דוב * מס טז

 ."עדנעגעל ענירג יד; ןפורעגנָא ךיוא וטסָאה *ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא;

 -קערש ַא זיא טוט רעד .עדנעגעל-ןדלעה ַא ןרָאװעג ןיוש ןײלַא וטסיב טציא

 טימ םענייאניא ןשטנעמ םעד קעװַא רע טמענ לָאמַא .ןייטשווורּפ רעכעל

 .ןעגנולקעג קרַאטש ןבעל םייב טָאה סָאװ ןעמָאנ ַאזַא לָאמטּפָא ,ןעמָאנ ןייז

 טימ םענייאניא ןבױרקעװַא טנעקעג טינ טוט רעד טָאה ןעמָאנ ןייד רָאנ

 ױזַא ,טײקמערַאװ ַאזַא ,טייקיטכיל ַאזַא ךיז ןיא טַאהעג טסָאה וד ,ףוג ןייד

 וצ סָאװ טימ טינ בָאה ךיא .ןברַאטש טינ ךיד טזָאל סָאװ -- ןבעל ליפ

 סָאװ ,עלעביל ןייד ,דניק ןייד ןוא ,ערעמ עטרבח ןיימ ,בייוו ןייד ןטסיירט

 עקיצנייא סנעמעלַא רעזדנוא .םירבח ענייד עלַא ןופ דיירפ יד ןעוועג זיא

 טימ ןעמוקעגמוא טינ טסיב וד סָאװ ,םעד ןיא זיולב ןייז רשפא ןעק טסיירט

 רבח רענליוו-גנוי רעזדנוא יװ ,ָאטעג רענליוו ןיא קירוצ רָאי ןעצ רעביא

 דמַאז ןיא ןטנלע ןַא טרַאשרַאפ טינ ךיד טָאה ןעמ סָאװ ןוא ,ןיוועל השמ

 "עג טסָאה וד .ףלָאװ רעזייל רבח רעזדנוא יו ,רבדמ ןשיטַאיזַא-שיסור ןיא

 "רַאפ יד טימ םענייאניא --- ןדיי רעניטנעגרַא רעטנזיוט ןוא ,שרוי ַא טזָאל

 -ַאב ךיד ןבָאה --- טלעוו רעצנַאג רעד ןיא דניירפ ענייד ןופ ןגיוא עטרערט

 ,טסיירט עקיצנייא רעזדנוא רשפא זיא סָאד ,רבק ןלופמור ןייד וצ טיילג

 טגָאלקַאב טָאה דוד סָאװ רעטרעוו יד טימ ךיד ןגָאלקַאב ,םירבח ענייד ,רימ

 טָאה ןתנוהי יװ .עובלג ןופ גרעב יד ןיא ןלַאפעג זיא סָאװ ,ןתנוהי רבח ןייז

 ןייד ןיא וטסָאה ױזַא ,הכולמ יד ןטָארטעגּפָא םיא ןדוד וצ טפַאשביל ןופ

 האנק ןייק ןופ טסוװעג טינ םירבח ענייד וצ טפַאשביל רענעבעגעגרעביא
 -ּפִא ןרעוועקצוס םהרבא וטסָאה רַאפעג-טיױט ןיא ןוא ;ןטיײצ עכעלדירפ ןיא
 ,טלייצרעד רימ סע טָאה ןיילַא רע יװ ,רעװלָאװער ןייד ןבעגעג

 -עגָאלשרעד ַא גרעב יד ףיוא טגיל עקרעמש !ללח ךיתומב לע ןתנוהי

 .וענ
 רימ ןיא טמעלק ץרַאה ןיימ ...דואמ יל תמענ ,ןתנוהי יחא ךילע יל-רצ

 .ןעוועג רעייט רעייז רימ טסיב וד ,עקרעמש רעדורב ןיימ ריד ףיוא
 !המחלמ ילכ ודבאיו םירובג ולפנ ךיא
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 (לאישי) ןַאמסָארג השמ

 !עקרעמש

 ,עקרעמש ,וד ?תונורכז וצ ןרָאװעג ןיוש טסיב ,עקרעמש ,וד ךיוא זיא
 ?טשינ טגנירּפשעצ למער סָאד ןוא ?למער ץרַאװש ַא ןיא

 ,החמש-לבוי ןיימ וצ ,ריד ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה לירּפַא ןטס21 םעד

 ,ךָאװטימ ןוא .ןבעל גנַאל ַא ןשטנווװעג רימ טסָאה וד ,לווירב-גנוסירגַאב ַא
 -ניײרַא ןטלַאּפש-ןדָאל יד ךרוד רעגערט-גנוטייצ רעד טָאה ,לירּפַא ןטס28 םעד

 ןטימ למער ץרַאוװש ַא ןעזרעד בָאה .ךיא ןוא ,"רבד, םעד גָאטרַאפ טּפוטשעג
 :ןעמָאנ

 יק סניגר' צק .ש

 ַא יו יירשעג ַא .טפלעה רעד ףיוא ןרָאװעג ןטינשעגרעביא יו ךיא ןיב
 -רַאפ ךיז ןוא ,טלזירעג ןוא טלזירעג .ףוג ןיימ ןיא ןָאטעג ץעז ַא טָאה ץילב
 --- זדלַאה ןופ סױרַא טנָאקעג טשינ .לעק רעד ןיא טליונק

 !?טױט --- עקרעמש
 יד רעביא ייז טימ ןפיול םייב טעפרשרַאפ ןרָאװעג ןענעז ןגיוא עניימ

 --- תורוש עקידרעטייוו

 ןוא ןרישזַאסַאּפ 24 ,עניטנעגרַא ןיא ןָאיװַא ןטימ עפָארטסַאטַאק

 רעביירש רעטנַאקַאב רעד --- ייז ןשיווװצ ,ןעמוקעגמוא טפַאשנַאמ |

 -- .יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 .טשינ ןיוש טבעל עקרעמש .ןיוש .ןעמוקעגמוא
 ףעשעה ןוא ןענייוו ָאי ןָאק יז ,יורפ ןיימ ,ריא זיא סע טוג יװ
 יָאי רעטליונקרַאפ ַא .ענעריורפרַאפ .ענעשָאלעגסיױא .ןטונימ עקידייל

 ?טױט עקרעמש .לעק רעד ןיא טריזילַארַאּפ טגיל רעמ

 ןעז ,"טייק ענעדלָאג' עיצקַאדער רעד ןיא ,ביבא-לת ןייק ןרָאפעג דלַאב

 .ןרעוועקצוס --- עטסטנעָאנ עמַאס יד ןופ ,עטסטנעָאנ ענייז ןופ םענייא ךָאנ

 זיא רשפא ?רימ רע ןוא !ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןקוק ןענָאק םיא ךיא לעװ

 טקנוּפ ,טבעל רע ?תועט ַא ןעשעג זיא'ס זַא השחכה ַא ןַארַאפ ץעגרע ןיוש

 | ?ייווגנימעה יוו

 ןקיאורַאב ,םייה רעד ןיא ןייז יאדווא זומ רע .ָאטשינ זיא רעוועקצוס
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 דו ב 7 מ א ז

 יץרַאה ,טשיבורקרַאפ ױזַא ןעקרעמש טימ ךָאד זיא יז --- עדירפ יורפ ןייז

 | ,טנעָאנ

 "וצ םוש ןייק ָאטשינ .געט ןיוש .ןהעש .,גנונעקײלּפָא ןַא ףיוא טרַאװ'מ

 יב שיפַארגעלעט ןגערפוצנָא טשינ ךיז טגייל טנַאה יד .גנורעלקפיוא-בָאג

  טשרע .גָאלָארקענ ַא ןביירש ףיוא טשינ ךיז יז טגייל יאדווא ןוא .ןירעמ

 טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ןגעלָאקרעביײרש יד ןופ עמַארגעלעט יד ,טנייה

 , ,ןטינשעגרעביא תוקפסדגנונעפָאה יד

 ןגעו רעטרעװ עכעלטע ןבײרשנָא ןוא העירק ןסייר ןעמ ףרַאד דניצַא

 ,ןעקרעמש

 | ,עקרעמש רעביל ןיימ

 טיוט ןיוש טסיב וד שטָאכ ,ריד וצ לווירב טצעל ןיימ רימ ןופ וצ םענ

 .ןבעל גנַאל ַא ןשטנווװעג רימ ךָאד טסָאה וד .בעל ךיא ןוא

 ַא דימת -- ןעוועג טסיב --- טסיב וד ןוא עטַאװהלוח דימת ןיב ךיא

 -- ?ןובשח רעד רָאג ױזַא -- טָא זיא .רעשירפ ַא ,רעקידנרעק ,רעטנוזעג

 .עקידעבעל יד ןשיוצ טשינ ןיוש וטסיב

 .תונורכז לסיבַא ןסעומש רימָאל זיא

 ףטַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא ?טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו טסקנעדעג

 ןיא ,טנגעגַאב ךיז רימ ןבָאה ךָאנרעד .קירוצ רָאי 22 ערעסָאװ טימ ,ןיירַאֿפ

 וצ קעװַא טלָאמעד ןענעז רימ .סערגנָאק-ָאװיי ןפיוא ,ענליוו ןיא ,1935 רָאי

 ףיוא ץעגרע ,ךיז טכַאד ,ןרעלגאוו וצ ,ענליוו-גנוי ןופ ןגעלָאק יד ןופ םענייא

 ."ענליוו-גנוי, ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג טסיב וד .לביטשיךַאד ַא

 טימ טסירגַאב רָאנ טשינ ךיז ןבָאה ,סַאג ןרעביא ןעגנַאגעג טסיב וד זַא
 -ייטש יד ןפָאלעגטימ ,ךיז טכַאד ,ךיוא ןענעז סע רָאנ ,רעייגכרוד בור'ס ריד
 טימ זיא ץלַא --- טניוװ רעד ,ןרָאוטָארט יד ןופ ךעלמייב ענלצנייא יד ,רענ
 -ַאב ַא ןעוועג טסיב ,טלכיימשעג ןבָאה רעייגכרוד יד ןוא .ןעגנַאגעגטימ ריד
 -לטיממוא טימ טקעטשעגנָא ןעמעלַא טסָאה .םזימיטּפָא ןוא דיירפ ןופ לדיצ
 .תוטשּפ טימ ,טײקרױַאג

 ,קָאטסילַאיב ןיא ,1940 -- 1939 ןיא ןפָארטעג רעדיוו ךיז ןבָאה רימ
 ךָאד זיא סָאד .עטרעדירברַאפ ,דניירפ עטוג ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענעז רימ
 ,טייקיטכירפיוא ,תובוט ןָאט וצ טפַאשביל ןייד טימ -- טכייל ץנַאג ריד ייב
 ,טײקנזָאלעגוצ

 רימ טסָאה .ךיז ןשיװצ טדעררעד ץלַא טינ ןַאד ןיֹוש ןעמ טָאה ךָאד
 טסָאה זַא ,(תודוס טַאהעג דנייפ אקווד טסָאה וד) דוסב .,טגָאזעג וליפא
 .טיל יד וצ ןעלגימש ךיז ,ענליוו ןייד וצ ןגירקוצרעבירַא קירוצ ךיז העדב
 טרעיולעג ןיוש טָאה המיא יד ,טדעררעד ץלַא טשינ ןיוש וטסָאה ךָאד ,רעניוו
 טעטנעפעג ,םישובלמ יד ףױא ןגעלעג ןיוש זיא יז ,ןעלקניװןסַאג יד ןופ
 ,טירט יד

 ,סַאג עקצעיּפוק ףיוא טריפעגוצ טכַאנייב טעּפש טלָאמעד ךיד בָאה ךיא
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 יט סנ יי ג רעש סט ַאק .ש

 ךיא ןכלעוו ,ןעמָאנ ןשיטעויָאס ,ןרעדנַא ןַא ןעמוקַאב טַאהעג ןיוש טָאה יז)
 -טינ עקידלטניּפ-יירד טימ טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ןוא (טציא טינ קנעדעג
 ךיד רָאג ךיא בָאה םורַא נעט עכעלטע ןיא .קידנצכערקרעטנוא ,ןשינעגָאזרעד
 ךָאנ טימ ,ייר רעד ןיא ןרישרַאמ ,רידנומ ןשיאײמרַאטיױר ַא ןיא ןעזרעד
 רימ .קָאטסילַאיב ןופ ןטָאג יד רעביא ,רעײמרַאטױר עטריזיליבָאמ-שירפ

 עדייב ןיוש ןבָאה רימ .טסעומשעג ןוא ןפָארטעג רעדיוו ךָאנרעד ךיז ןבָאה
 ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא סעּפע זַא ,טצַאלּפעג זדנוא ןיא טָאה סעּפע זַא טליפעג
 טלוב םעד ןגעװ ךָאנ טָאה'מ רעבָא .יידיא ןַא ,ןביולג ַא --- ךַאז ערעייט ַא
 .שירפ ןגעלעג ךָאנ זיא תמ רעד .טדערעג טינ

 ןיא גנוקישרַאפ ףיוא --- ךיא ,טדיישעצ ךיג ךיז ןבָאה ןגעוו ערעזדנוא
 .ענליוו ןייק קירוצ ןגָאלשרעד ךיז טסָאה וד ,עמרוט

 סא לא
* 

 --1944 ןיא ןעמונעגּפָא ריד ןופ ךיא בָאה יינספיוא סורג ןטשרע םעד

 -עג רימ טָאה'מ ,דנַאקרַאמַאס ןיא רעגַאל ןיא ןסעזעג ןיב ךיא תעב ,5

 קַאבנײרַא ףיוא) "טייקינייא, רעװקסָאמ ַא ןסע ןשיװצ טקישעגניײרַא טַאה

 "ַאב ךיוא ןעמ טָאה -- ךיז טײטשרַאפ עשיטעווָאס ַא --- גנוטייצ ַא ןעמ

 ךיא בָאה ריא ןיא ןוא (רָאזנעצ ןטסקיניײװעניא ןופ שינעביױלרעד ַא טפרַאד

 רעד ךרוד ירָאװעג טמיטשַאב ןיא יקסניגרעשטַאק עקרעמש זַא טנעיילעג

 .ייזומ רענליוו ןופ רָאטקעריד סלַא -- טכַאמ רעשיטעוװָאט

 לריג ןגעוו ריד ייב טגערפעגנָא ןֹוא ווירב ַא ןבירשעג ריד וצ בָאה ךיא

 בָאה'כ .ענליוו ןיא טייצ-המחלמ ןעוועג זיא סָאװ ,ןמחנ רעדורב ןיימ ןופ

 .רַאנָאּפ ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע זַא ןביולג טלָאװעג טשינ ץלַא ךָאנ

 טינ לָאמנייק רימ וצ זיא ווירב רעד רעבָא ,טרעפטנעעג דלַאב טסָאה וד

 ,ןעגנַאגרעד

 זיב ןגָאלשרעד ךיז ךיא בָאה ,ןרעוו טײרפַאב ןכָאנ דלַאב ,1945 ףוס

 -עג ןיוש טסיב .ןפָארטעג טינ ןיוש ךיד ,ירעמ ןייד טנעקַאב טרָאד .,ענליוו

 געוומוא ןַא ךרוד טסָאה זַא טרעהרעד ךיא בָאה דלַאב .עװקסָאמ ןיא ןעוו

 ךיז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןבָאה רימ ווו ,עשרַאװ ןייק ןגָאלשרעד ךיז

 ,ןפָארטעג ןיוש
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 רענײמעגלַא ןַא ףיוא ,שזדָאל ןיא 1946 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 ןײרַאפױטַארעטיל ןשידיי ןטעדנירגעג-יינ ןופ גנולמַאזרַאפ

 -עװָאס ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא ץלַא ,ןָאט רעד ,ךלוה רעד ,ליטס רעד

 יזָאד רעד ףיוא רעבָא .שיטעװָאס-בלַאה תוחּפל ,רעטקַארַאכ ןוא חסונ ןשיט

 יד ןביוהעגפיוא בָאה ךיא רעכלעו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ רעניײמעגלַא רעק
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 דו ב ל מ ַא ז

 טרעיודעג טָאה עיסוקסיד יד .ריא רעביא טדערעג ןוא לארשי-ץרא עגַארפ

 ,עטרידנומ ןייק ןעוועג טינ ןיוש ןענעז שניימ דייר יד ;טיײצ העש 12 ךרעב

 -גוא טָאה ןָאט ןיימ .קיסעמרוזנעצ זייוולייט ךָאנ ךָאד רעבָא ,עטרימרָאפינוא

 -סערַא רעטעּפש זיא רע) להאוו ןרהא ןייא רָאנ ,ךיז טכַאד ,ןטלַאהעגרעט

 ןגיוא ענייד ןיא סע טָאה םיצולּפ רעבָא .(ןרָאװעג טרידיווקיל ןוא טריט

 רענעלָאטש רעקידלקיש רענעי טָא ,לָאטש רעד ןָאטעג לצנילב ַא ,עקרעמש
 .םישעמ עפרַאש ,עטסיירד ,טײקטגַאװעג ,םערוטש ןָא טגָאז סָאװ לצנילב

 :טרעלקרעד טייקיאור רעשיגרענע ,רעטסערּפעג טימ טסָאה וד

 ןיא :עטַאװ רעטלקיװרַאפ רעד ןופ ןכַאז יד ןעלקיווסיוא רימָאל ---

 רַאפ גנואיצַאב עמערַאוװ ַאזַא ןבָאה עלַא רימ ןכלעװ וצ ,דנַאברַאפנטַאר

 -עג דוטלוק עשידיי יד טרעוו טרָאד --- ןטרעװ ןוא םישעמ עוויטיזָאּפ עריא
 יז :רעכעלטייד !עיצַאלימיסַא רעקידנעטשלופ ןופ סמערָא יד ןיא טּפוטש
 -גייק ,סיוא טעז ,טרָאד ןיוש טעװ יז !טרידיוװקיל שיטַאמעטסיס טרָאד טרעוו
 רעד זיא סָאד ,עגַאל עשיטקַאפ יד זיא סָאד ףבָאה טשינ םויק ןייק לָאמ
 רימ ןוא !ןייז טשינ זדנוא לָאז'ס ךעלנייּפ יװ --- תמא רערָאװ ,רעשיטקַאפ
 !ןייג טשינ ,געװ ןקיזָאד ןפיוא ,ָאד ןרָאט

 שיט ןיא ןָאטעג ץעז ַא ןוא טרָא ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה יקסרימ
 :יירשעג עקסרַאסימָאק ַא טימ

 סָאד !דייר עכלעזַא וצ ןזָאלרעד טינ ָאד ןלעװו רימ !טיײקניימעג ַא --
 --- זיא סָאד ,זיא

 סָאד סָאװ ןגָאזסױרַא טלָאװעג טינ ןיוש ,טעשטַאהרַאפ ךיז טָאה רע ןוא
 ,םיא טיול סנױזַא זיא

 -ומָאק עטלייצעג רָאּפ יד וליפא ,ןצרַאה ןפיוא ןרָאװעג טוג זיא ןעמעלַא
 -עג טשינ רָאנ ,רוטלוק רעשידיי וצ גנואיצַאב ַא תמאב ןבָאה עכלעוו ,ןטסינ
 -עג טָאה יקסרימ .טמערוטשעצ ךיז טָאה סע רעבָא .ןזײװסױרַא סע טנָאק
 -נופ ןעוועג טלָאמעד) טרָאװ סָאד ןיקסניגרעשטַאק ייב ןעמענוצ טרעדָאפ
 טימ ,גנוריגערסקלָאפ רענײמעגלַא רעד ןופ סרוק רעלַארעביל רעד ןגעווטסעד
 טשינ ךָאנ טָאה (עדעוואקנע) "עבוא, יד ןוא ,ץיּפש רעד ןיא ןקישטיַאלָאקימ
 ןלָאז רימ זַא טרעדָאפעג טָאה יקסרימ .(ןטסערַא עלַאטָאט ןייק טריפעגכרוד
 -לַאװרַאפ רעד ןיא טלייוװעג ןרעו טינ רָאט יקסניגרעשטַאק זַא ,ןעמיטשּפָא
 ,טמיטשעגּפָא ןרָאװעג טינ זיא גַאלשרָאפ ןייז .גנוס

 ;ריד וצ טגָאזעג ךיא בָאה ךָאנ טנװָא ןקיבלעז םעד
 ףיוא ןטערט ריד טעװ ןעמ .טעטנעּפעג ןייז ןלעװ ָאד טירט ענייד ---

 !רעטייװ ךיד יצ .דייר עקיטנייה ענייד רַאפ ןלָאצַאב ריד ןוא סעטַאיּפ יד
 -ַאטשרַאפ .לצנילב םענעלָאטש ַא טימ טרעפטנעעג ןבָאה ןגיוא ענייד

 ,זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיוש וטסיב םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .ןענ

 א
1 
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 יא 6
* 

 -וקעגנָא ,1947 רעבמעטּפעס ךיא ןיב ,ןדעװש ןיא ןייז םישדח 9 ךָאנ

 ,עלעטעב ןיילק ַא ןיא ,עקרעמש ןוא ירעמ ןופ בוטש ןיא .זירַאּפ ןייק ןעמ

 -עד זיא זירַאּפ ןיא .עלעביל --- עלעדיימ קירָאיבלַאה ַא ןגעלעג ןיוש זיא

 ןַאד זיא ירטקעלע יד לייוו רַאפרעד רָאנ טינ .קידכשוח לסיבַא ןעוועג טלָאמ

 טיורב ןוא ןליוק ,געט ףיוא לָאמַא ןוא ,ןהעש ףיוא ןסירעגרעביא ןרָאװעג

 רָאנ ,ייר ןיא ןייטש טפרַאדַאב וליפא טָאה'מ ןוא טרינָאיצַאר ןעוועג ןענעז

 טכירעגמוא לייוו ,רַאפרעד ןעוועג זיא קידכשוח ןוא קיטעמוא רקיע רעד

 !טריזינומָאק --- זיא זירַאּפ עשידיי סָאד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה

 ןַארַאפ ךָאנ ןענעז'ס זַא טביולגעג טָאה ,דנַאלסור ךָאנ ,זדנוא ןופ רעו

 ,רימ יװ טקנוּפ ,עלַא זַא טניימעג ןבָאה רימ ?טלעװ רעד ףיוא ןטסינומָאק

 | | ,תמא םעד ןיוש ןסייוו

 ןכעלמייהמוא ןיא ןגױצעגנײרַא זייווקיצנייא ךיז ןבָאה רעביירש יד

 טעמכ ןבָאה רעירפ .9 ןעטַאּפ יג -- זױה ןשלהק ןקיטעמוא ןוא ןלעקנוט

 טקורדעג ,ןטסינומָאק יד טימ טרירעּפָאָאק זייוולייט ךָאנ רעביירש עלא

 רָאג רעבָא ,עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ןעגנופַאש ערעייז סלַאפנלַא

 ןגעו תמא ןרַאפ ףמַאק ןופ גנוטסעפ יד ןרָאװעג 9 ןעטַאּפ יג זיא ןכיגניא

 .ףבעל ןיא ליצ טּפיוה רעזדנוא ןעוועג ןַאד ךָאד זיא סָאד .זנַאברַאפנטַאר

 ירַאפ ,םענעגרָאברַאפ םענעי טָא ןקעדפיוא ,ןקעלּפטנַא זײרּפ ןדעי רַאפ

 ןשיװצ רענייא ןעוועג טסיב ,וד .ריוושעג ןטצוּפרַאפ ןוא ןטריצַאב ,ןטרעיילש

 רעגעי ןיא .ןעמוקעגנָא זדנוא סע זיא טכייל טינרָאג ,רעפיירגנָא עטשרע יד

 טלעג בוטש ןיא טלעפעגסיוא טושּפ טָאה'ס זַא ןפערט טפָא טגעלפ טייצ

 רעשיטסינומָאק רעד ןיא רעבָא .טנעמַאקידעמ ַא ,טיורב ַא ןפיוק וצ ףיוא

 ןופ ,טירטסלָאװ ןופ ןענָאיּפש ןוא ןטנעגַא יװ טרירוגיפ רימ ןבָאה עסערּפ

 "עג .טלובליבַאב טָאה'מ ...ןכיילגסרעייז ןוא םולב ָאעל ,טעטימָאק-רעטעברַא

 טַאהעג ןבָאה ןטסינומָאק יד יװ םעדכָאנ גַארטרָאפ ַא ,עקרעמש ,וטסקנעד

 --- ?סָאקנעשטװַארק עשידייא יד רעביא טּפשמ ןכעלטנפע ןַא טנדרָאעגניײא

 בוטש ןיא רימ ייב ריט יד ןסירעגפיוא גָאטרַאפ סנגרָאמוצפיוא ןעמ טָאה

 טלָאמעד ןיב ךיא .יירשעג ַא טימ טײלגַאבוצ ,לגיצ ַא ןפרָאװעגנײרַא ןוא

 ,רעלַאּפנָא םעד ןגָאיכָאנ ןפָאלעגסױרַא ןיב ךיא .טעב-וצ קנַארק-ץיה ןגעלעג

 ןעװעג זיא רעלַאפנָא רעד .טנַאה ןיא רישכמ-ךיק ַא סעּפע טּפַאכעג וליפא

 דלַאב טסיב וד .רַאנָאיצקנופ רעשיטסינומָאק רעניילק ַא ,גנוי רעקירָאהלעג ַא

 :רימ וצ טגָאזעג טסָאה ןוא ,ןקיאורַאב ךימ ,ןעמוקעגנײרַא רימ וצ ךָאנרעד

 סע טמוק בגא ,וצרעד ןזָאלרעד טינ ,ןבעג גנוטכַא ןיוש לעװ ךיא ---

 ןלָאצַאב רעייט זומ רעדעי .ןעמעלַא זדנוא סע טמוק ,רימ סע טמוק ,ריד

 ןָא ןוש ךיז טבײה טלעוו יד רעבָא .תמא ןסיורג ַאזַא רַאפ ןפמעק םייב
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 רעבָא !עיצקַאפסיטַאס ַא ,טסיירט ַא ןייז ריד ףרַאד סָאד .תמא םעד ןסיוורעד

 !ןטיהּפָא ןיוש ָאד ךיד ךיא לעװ ןלַאפנָא עשינַאגילוכ עכלעזַא רַאפ
 -- לצנילב םענעלָאטש ןטנַאקַאב םעד ןבעגעג ןבָאה ןגיוא ענייד ןוא

 טסָאה ןוא .ןרָאװעג טוג ריד טימ רימ זיא'ס .ןרָאװעג רעטכייל רימ זיא'ס ןוא

 -ַָאטעג ענייד ןופ ןדָאזיּפע ןלייצרעד ,טעב ןיימ ייב .טלָאמעד ןביױהעגנָא

 ,ןשינעוטפיוא ענייד ןוא ןשינעבעלרעביא

 ,קרָאי-ינ ןייק ןָאיװַא ןַא טימ ןגיולפעג רימ ןענעז 1948 רעבמעטּפעס

 -עגנָא זדנוא סע זיא טכייל טינ .סערגנַאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוו םוצ

 סָאד ןבָאה סָאװ עטלייצעג ןוא עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג טסיב וד .ןעמוק

 "יירש ןינמ ַא רעכעה ןעילפ ןלָאז זירַאּפ ןופ זַא ,טריפעגכרוד ,ןכָארבעגכרוד

 .טגיוװעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ןָאיװַא ןיא טרעטנומעג ןעמעלַא טסָאה וד .יועב

 -גייועג יו רערעמ העש 12 ןגיולפעג ,הנכס ןיא ןעוועג ,םערוטש ַא ןיא

 ,(העש 28) ךעל

 ,עלופטרעוו עכעלטע עכלעזַא ןבעגעגסױרַא טסָאה סָאװ ,עקרעמש ,וד

 ,ןדײשַאב ױזַא שירעביירש ןעוועג ךָאד טסיב וד -- רעכיב עטוג ןוא עקיטכיוו

 ַא סנייד רַאפ טנעמילּפמָאק ַא טכַאמעג לָאמַא ריד ךיא בָאה רעמָאט

 וטסָאה ,ןבעלדןַאזיטרַאּפ רעדָא ,ָאטעג ןופ גנולייצרעד א ,ךַאז רעטקורדעג

 :טרעפטנעעג

 -- ??סָאד ךיא ןיב רעביירש ַארַאפ סָאװ,

 -ןָא ןיא ,ןענײטשטַאלג בקעי וצ זירַאּפ ןיא טגָאזעג וליפא סָאד טסָאה

 רעטכייל ןייק טינ דָארג ןיוש זיא רע .ןגעלָאק עכעלטע ךָאנ ןופ טייהנזעוו
 "עג ריד ןריולרַאפ יו ןוא טסנרע רע טָאה ןגעווטסעדנופ ,רעכַאמ-םיחבש

 ;טרעפטנע

 ַא טנעז ריא ?דיײר ַארַאפ סָאד ןענעז סָאװ ,יקסניגרעשטַאק רבח ---

 ,(ױזַא ךרעב רעדָא) רעביירש רעקיטרעוולופ ,רעקיטולבלופ

 ןייק לעסרַאמ ןופ "הבגנ; רעד ףיוא ןרָאפעג רימ ןענעז 1950 בײהנָא

 ןייד ןיא ,קיטעּפמיא ,גנוי זיא'ס .דנַאל םוצ ןלַאפעגוצ טסיב וד .לארשי
 יד ייב טַארעפער ַא ןטלַאהעג טסָאה .ןעמונעגפיוא טוג ךיד טָאה'מ .ליטס
 -עג ,ךעלטעלבגולפ ריד ןגעק טזָאלעגסױרַא ןבָאה ןטסינומָאק יד .רענליוו
 -ךשטנעמ ןייד ,תמא ןייד רעבָא -- טנװָא ןייד ףיוא סעיצקורטסבָא טכַאמ
 --- טפַאשטגַָאװעג ןייד ,תוטשּפ ןייד ,טפַאשרַאבלטיממוא ןייד ,טפַאשביל
 ,רעלַאפרעביא יד טנפָאװטנַא טָאה

 טסיב ,עניטנעגרַא ןייק קעװַא טסיב ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ טסיב
 ,ךעלצונ ןעוועג וטסיב םוטעמוא רעבָא --- עקירעמַא ןיא לָאמַאכָאנ ןעוועג
 טסָאה וד ךיױא ןוא ,טפַאשביל טימ ןעמונעגפיוא ךיד ןעמ טָאה םוטעמוא
 ,ליפױזַא טַאהעג ייז טסָאה סָאװ ,דניירפ ענייד ןופ ןדעי ןיא טקנעדעג דימת
 -- ,טפַאשטוג ןייד ,טייקשירבח ןייד ,ןשינעוטפיוא ענייד ,ךעלווירב ענייד
 -םימותי ַא ןיא טעװַאכעג ךיז ,ןָא זייוודניק ןופ םותי רעקיכעלייק ַא ,וד
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 יק ס נ י נג ר עש ט ַא ק  .ש

 טפַאשבױלג ןייד טעדנוװרַאפ ,טלוװעַאב זייוונטייצ טָאה'מ סָאװ ,ךיד ,םייה

 ,וד רעבָא --- טקנַאדעגּפָא טינ ,טצונעגסיוא ךיד --- ןשטנעמ וצ יורטוצ ןוא
 -סָאה קיטכיר ןוא טוג ןוא .ןטיבעג טינ טייקיביולג-טוג ןייד טסָאה ,עקרעמש
 ,טפַאשרַאבקנַאד ןופ תובוח --- ןביילב קידלוש ריד ערעדנַא ןלָאז ,ןָאטעג וט
 ,גנולָאצַאב ןופ

 יא 8
* 

 -ַאב ,דניירפ ןוא ןגעלָאק עטנעָאנ ענייד ,ָאד רימ ןבָאה לָאמ ליפיוו
 "שידיי ןופ ,ךוב:שידיי ןופ בצמ רעד .לארשי ןיא טינ טסיב סָאװ טרעיוד
 -סיוא שרעדנַא יאדווא טלָאװ --- ָאפוג שידיי ןופ ןיוש ָאליממ ןוא ,רעביירש
 ,רעטבילרַאפ-שידיי ַא ,טייקנבעגעגרעביא .,עיגרענע ןייד טימ ,וד .ןעזעג
 .ןָאטעגפיוא ךס ַא וטסלָאו

 5 יא
4 

 "ורכז ,יירעביירש ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג ןגעוו ץלַא טדער ןעמ ,ונ
 ָאטינ זיא ,עקרעמש רעזדנוא ,רעניימ עקרעמש ,וד ןוא --- ךעלקערב-תונ
 זיא -- ףוג ןייד ביוא ?עיגרענע ןייד ןעמיוצ טיט רעד טעװ זיא !רעמ
 וװ ןטנעניטנַאקטלעװ עלַא ףיוא טציא םורַא רעכיז טרעטַאלּפ המשנ ןייד
 -רעה ערעזדנוא ןיא ןעניוו רעכיז טעװ יז ןוא .ןבעל שידיי רָאנ טמעטָא,ט
 גנַאל יװ ןוא .ביל ךעלרעדירב ךיד ןבָאה עכלעוו ,עטסטנעָאנ ענייד ןופ רעצ
 ךיא לעװ ,עקידעבעל יד ןשיװצ ךָאנ ןייז וצ טרעשַאב ןייז רָאנ רימ טעוו'ס
 ,ןבָאה ביל ךיד ,המשנ ןייד טימ ןטפָאהַאב ןייז ,עקרעמש רעביל ןיימ ,דימת
 טינ ןעמ ןָאק ךיד ,ןבָאה ביל טינ טינ ןעמ ןָאק ךיד לייוו ,ןעקנעדעג ךיד

 ,ןסעגרַאפ
 -תהל; טימ ןקידנע טלָאװעג טינ רועיש בָאה'כ ,עקרעמש ,טנגעזעג יז

 ןגָארט ךיד ןוא ןגיוא עניימ רַאפ ןעז דימת ךיד לעװ ךיא רעבָא --- ?תואר

 .ץרַאה ןיימ ןיא
 רעבָא ,ןטסײרט וצ טינרָאג ךיא גָאװ ,עלעביל ןוא ירעמ ,ךייא ןוא

 !טקרַאטשעג ןוא טסיירטעג טייז --- ךָאד

 .לארשי --- ,1984 יַאמ רעט2
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 (עניטנעגרַא) ןַאמזורנ .ל/.י

 נושי רעודנוא ןופ ריקי ןנ רעד

 ,טרעטישרעד זדנוא טָאה ,ףוס רעשיגַארט סיקסניגרעשטַאק עקרעמש
 -עגניירַא טָאה רע .בושי רעזדנוא ןיא ריקי-ןב רעד ןעוועג זיא רע .ןגָאלשרעד
 ,טײקשימַאניד ןוא ןבעל ,רילָאק םיא ןיא טכַארב

 ןעוועג זיא רע ,םישעמ וצ ןפורעג ןוא טרעטנומעג ,טקעװעג טָאה רע
 ןוא טסול-סנבעל ןייז .טַאט רעקידריוו ןוא רעקידעבעל ,רעבליזקעווק ולוכ
 -רַא ןוא ןעגנואוט ערעזדנוא עלַא ןיא טרעיומעגנייא רע טָאה דיירפ-סנבעל
 ןבעל רעזדנוא ןעוועג שדחמ טָאה ןפַאש ןייז ןופ םזימיטּפָא רעד ןוא ,ןטעב
 ,טלגילפַאב סע ןוא

 ,לגילפ עטײרּפשעצ טימ ,ילפ ןטימ ןיא ןלַאפעג זיא רע
 טנעה ענייז ןוא טדערעג טשינ ערה ןושל ןייק לָאמנייק טָאה ליומ ןייז

 רַאפ ,טילּפ ןדעי רַאפ םימחרה-בא רעד ןעוועג זיא רע .ןָאטעג סטוג קר ןבָאה
 -יא ןוא רעקיצרַאה ַא ןעוועג זיא רע .ןקיטפרעדַאבטיונ ןוא ןקידנדייל ןדעי
 .בושי רעזדנוא ןופ רעיוב רעיירטעג ַא ןוא ,דניירפ ןוא רבח רענעבעגעגרעב

 ןופ רעיובטימ ןוא דניירפ ,רבח רעקיצרַאה ןוא רערעיט ַאזַא ןעוו ןוא
 -עגקעװַא ןפוא ןקידהנושמ-שיגַארט ַאזַא ףיוא םיצולּפ טרעוו ןבעל רעזדנוא
 --- זדנוא ןופ ןסיר

 םוטש םוצ זיב קידנדיינש ןוא ףרַאש קיטייוו רעד ןוא סיורג ךָארב רעד זיא
 ..ןרעוו

 ןייז ןופ דיירפ יד ןעגנואוט ערעזדנוא עלַא ףיוא ןעור קיביײא עשז-לָאז
 זוא טפַאשביל רעפיט טימ זדנוא ךרוד ןרעװ טצעזעגרָאפ ףרַאד סָאװ ,ןפַאש
 םעד ןופ טלַאהניא רעד ,ענייז טפַאשנגייא יד ןעוועג זיא'ס יו ,טייקטסעפ
 -גגנילק ןוא ןצלָאטש םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןבעל םענעביוהרעד ןוא ןצרוק
 --- ןעמָאנ ןקיד

 ,ה"בצנת .יק סניגרעשטַאק עק ר ע מ ש
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 (ךיירקנַארפ) שטיוועקנאמאד רעזייל

 ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןלַאּפענ

 יד ןיא ןסָאלּפעג טָאה סָאװ ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ םָארטש ןטימ

 יד ךיוא ךיירקנַארפ ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענעז ,ברעמ וצ חרזמ ןופ 19467-45 ןרָאי

 | יי ,ענליוו-גנוי ןופ םידירש

 ןופ גָאט רעטניוו ַא ןיא ןעמַאזוצ ענעמוקעגנָא ,ןעוועג ייז ןענעז יירד

 "ַאק עקרעמש ןוא רעוועקצוס םהרבא ,עדַארג םייח :זירַאּפ ךָאנ 1946 רָאי

 וענעז ייווצ עטשרע יד ןופ רעדיל יד זייוולייט ןוא ןעמענ יד .יקסניגרעשט

 רימ רַאפ זיא רעטצעל רעד ,רעירפ ךס ַא ןופ טנאקַאב ןעוועג ןיוש רימ

 "ערק ןעקנָאשעג םיא ךיא בָאה לייוורעד .ןעמָאנ רעטנַאקַאבמוא ןַא ןעוועג

 תוכז ןיא ,רקיע רעד רעבָא .םירבח ייוצ עבושח ענייז ןופ תוכז ןיא טיד

 .טייקכעלרעסיוא רעמענעגנא ןוא רעשיטַאּפמיס ,רענעגייא ןייז ןופ

 רעגנויי רעקיזָאד רעד  .טרַאנעגּפָא טשינ טָאה טייקכעלרעסיוא יד |

 "מוא ןכייוו ןוא ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ןקיבײא םעד רעטניה טָאה שטנעמ

 ,םַאט וצ טשרוד ַא ,עיגרענע ןופ וורעזער ַא ןטלַאהַאב ןשטנעמ טימ גנַאג

 טשינ טנורגרעטנוא ןוא ָאטעג ןופ םונחיג ירודמ העבש עלַא ךרוד ןענעז סָאװ

 "עג ךָאנ ןטלָאװ ןרָאײןברוח יד ןופ ןעגנורַאפרעד עלַא יו ,ןרָאװעג טרעצרַאפ

 רעד ןופ תוחוכ יד ןיא ,קלָאפ ןייז ןופ תוחוכ יד ןיא ןביולג ןייז טקרַאטש

 ענעגייא ענייז ןיא ןוא ןסקאוועגסױרַא זיא רע רעכלעוו ןופ רוטלוק-סקלָאפ

 .תוחוכ

 טימ ,ןרָא-רעדניק יד ןופ הביבס סלַא טײקמערָא רענליוו רעד טימ

 -- גנודליב ןוא גנואיצרעד ןופ רוקמ סלַא ,הרות-דומלת רעשיטָאטש רעד

 ןײלַא ןליוו ןקידתונשקע טימ ןוא עיגרענע רענעגייא טימ ךיז רע טדיינש

 ענליוו-גנוי ןופ עּפורג רעד ןיא ,עיזעָאּפ ןוא רוטַארעטיל וצ געוו ַא סיוא

 יד רע טלדנַאװרַאפ ,ריא רַאפ .טײקמערָא רעד ןופ רודאבורט רעד רע טרעוו

 רעד ךרוד עקַאט ןרעוו ייז ןופ לייט ַא .רעדיל-גנַאזעג ןיא ןעגנוזָאל-ספמָאק

 .רעטכיד עמינָאנַא ןופ רעדיל-סקלָאפ יװ ןעגנוזעג טייקמירָא רענליוו

 רע טייג ָאטעג ןופ ןרעייפ יד ןופ ןוא סענילאמ יד ןופ ןתוכשח יד ןופ

 "ידיי ,רוטלוק עשידיי זַא טציא טסייוו רע .רענעצלָאמשעגרעביא ןַא סױרַא

 -ָאעוַארפ-ןָאזעס יו רעפיט ןעלצרָאװ ,רוטקוינָאק יו רעמ ןעניימ עיזעָאּפ עש

 .עיצולָאװער ףיוא ךיז טפוררַאפ עיגָאלָאעזַארפ יד ןעוו וליפא ,עיגָאל

 ןיא טלַאהפיוא ןייז ןפלָאהעגוצ ךיוא טָאה גנוצלעמשרעביא רעד וצ
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 רו ב 9 מ ַא ז

 ךיז טָאה סע רעכלעוו טימ ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ּפַאטע ןטצעל ןיא עװקסָאמ
 -רַאּפ-רעטכיד ןופ עיײּפָאּפע-רעדנַאװ רעד ןופ ּפַאטע רעטשרע רעד טקידנעעג
 ופ ןטייקכעלגעמ-זיילסיוא יד ןיא הנומא יד ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןַאזיט
 - ,עיצולָאװער רעשיטעווָאס רעד

 דלַאב .יקסניגרעשטַאק עקרעמש טשינ טור ,זירַאּפ ךָאנ ןעמוקעגנָא
 .נַאװעגניײא-יינ יד ןופ תוחוכ עטרעטילּפשעצ יד ןעלמַאז וצ וצ רע טערט
 -ירעפעש ַא ןרעו ייז טפלעה ,רעביירש-םיטילּפ יד טריזינַאגרָא רע .עטרעד
 טעברַא ןייק ָאטשינ .זירַאּפ ןופ בושי ןשידיי ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ חוכ רעש
 ןעמ זַא .עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד רַאפ ןָאט וצ ןגָאזּפָא ךיז טעװ רע סָאװ
 טנעיילעג רע טָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ,ןבירשעג רע טָאה טכיורבעג טָאה
 ךיז לָאז ןבעל יבא ,ןעגנוזעג וליפא רע טָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ןוא
 ,טרָאװ ןשידיי םורַא ןעניּפש

 -טרַאּפ, :רעכיב ריפ רע טכעלטנפערַאפ זירַאּפ ןופ הפוקת רעד ןיא
 רעדיל גנולמַאז ַא ןוא ָאטעג רענליוו ןגעוו תונורכז ךוב ַא ,"ןעייג רענַאז
 עג ןיא ענעפַאשעג ,ָאטעג רענליוו ןופ רעטכיד-םירבחמ ענעמוקעגמוא ןופ
 -רעד רעװקסָאמ רעד ןופ .םוקמוא םענעגייא ןופ עמעט רעד ףיוא אפוג ָאט
 טכַאמ סָאװ ,*ּפרעס ןוא רעמַאה ןשיווצ, נ"א לכיב ַא סױרַא טסקַאװ גנורַאפ
 ,ןטײקרָאלקמוא ךס ַא רָאלק

 ויא --- ןסייהעג עלַא ייב רע טָאה ,קידקלָאפ טושּפ ױזַא --- עקרעמש
 -עג ןעוועג םיא ייב זיא ןײלַא ןביירש סָאד .רעוט ַא לכ-םדוק ןעוועג רעבָא
 רַאפ עקַאט זיא שיטסירעטקַארַאכ .הדובע רעשיטקַארּפ טימ ,ןָאט טימ ןדנוב
 טזָאל "ענליוו ןברוח, ךוב ןייז ןיא ."ערעדנַא רַאפ, טביירש רע זַא ,םיא
 רעד ןיא עטקילײטַאב ערעדנַא ןופ תודע תיבג רַאפ ץַאלּפ רקיע רעד רע
 ךיז ןוויכב ןקעווצ ייווצ רע טכיירגרעד טימרעד ,גנובעלרעביא רענעי רעדָא
 ןײלַא ןיוש סע ךיז ןענעק סָאװ יד ענױזַא טרָאװ סָאד טיג רע :עטלעטשעג
 ןבענ ,ןטייז ענעדישרַאפ ןופ ןטקַאפ יד ןקיטעטשַאב טזָאל רע ןוא ןעמענ טשינ
 -ַאכ ךיוא םיא רַאפ זיא ָאטעג רענליוו ןופ ןתודע-תיבג ןופ גנולמַאז רעד
 -כיד עטנאקאבמוא ןוא עטנאקאב ןופ רעדיל ןופ גנולמַאז יד שיטסירעטקַאר
 ,טרָאװ םוצ ןעמוק טשינ ןיילַא רעמ ךיוא ןענעק סָאװ ,רעכ

 -ַאּפ ןיא רעטנעצ-רוטלוק רעשידיי רעטלעטשעגפיוא-ךעלטסניק רעד ןעוו
 ןייז וצ ןעיצקירוצ ןוא ןּפמורש ךיז ,ןעשטרָאקניײא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,זיר
 סע ןענַאװ ןופ עניטנעגרַא ךָאנ קעװַא עקרעמש זיא ,ץרָאּפָארּפ רעלַאמרָאנ
 -עג ןפיוא טעטױװיטקַא רעטרעגייטשעג ַא ןופ הרושב יד ןגָארטעג ךיז טָאה
 -ַארט יד ףיוא טיובעג רעמ ןבעל ַא ןופ ןוא ,ןפַאש-רוטלוק ןשידיי ןופ טינב
 רעד ןיא טעברַא עשיטקַארּפ עטשרע ןייז .םייה רעטלַא רעד ןופ סעיציד
 זירַאּפ ןופ ןגעלָאק עּפורג ַא ןיהַא ןעגנערבוצרעבירַא ןעוועג זיא םייה רעייג
 ןעלקיװטנַא וצ ןטייקכעלגעמ ןבעג ייז טימרעד ןוא תוחּפשמ ערעייז טימ
 ,עיגרענע עשירעפעש רעייז
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 ר" הק ס נ י ג ר עש טַא ק .ש

 ןוא ָאטעג ןיא טשינ ןעמוקייב טנעקעג טשינ םיא טָאה סָאװ טיוט רעד

 -יטרַאּפ סלַא טשינ ןוא רעלדנעטשרעדיוו סלַא טשינ ,דרערעטנוא ןיא טשינ

 -עגרעביא םיא טרָאד ןוא דרע ןוא למיה ןשיווצ טקַאּפעג םיא טָאה רענַאז

 .ןעלגילפ יד טקַאה

 "עז ןברוח םעד טבעלעגרעביא טָאה עקרעמש עכלעוו טימ רָאי ןעצ יד

 טלַאהניא ןטוג ַא טימ טליפעגסיוא ייז טָאה רע ,דוביאל ןעגנַאגעג טשינ ןענ

 ,רוביצ ןשידיי ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ

 טקילײהעג טָאה סעיסימ ענייז ןופ רענייא ןופ געוו ןפיוא טיוט ןייז

 .ןבעל ןייז טקיטעטשַאב ןוא

 .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק םיא ןלעװ רימ
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 (לארשי) יקצעשזרַאװד .מ רייד

 ..רעלמַא רעד ,רענניז רעד ,רעפמעק רעד

 ױזַא ,םאזיורג ױזַא ןעמוקעג זיא יקסניגרעשטַאק .ש ןופ טיוט רעד

 ןצנַאג םוצ ,שינָאמרַאה טינ ,"שיגָאל טינ; ױזַא ןוא ,טעטראוורעדמוא

 .ןבעל ןייז ןופ טעּפמיא םעד וצ ,ןבעל סיקסניגרעשטַאק ןופ ָאּפמעט

 "יא ןופ ןברוח ןכָאנ ןבילבעגרעביא ןענעז סָאװ ,רעביירש עלַא ןופ

 ערעדנַא עלַא ךָאנ ךיוא יװ --- רעדלעוו ןוא ןרעגַאל ,סָאטעג ךָאנ ,עּפָאר

 רעטצעל רעד תעשב עּפָאריײא ןיא דנו"ענ ןוא םוקמוא ןשידיי ןופ ןעמרָאפ

 ,טעטילַאטיװ ןייז טימ טנכייצעגסיוא שממ ךיז רע טָאה --- המחלמ- טלעוו

 רע .טסייג-סגנומענרעטנוא ןוא רענעלּפ ענייז טימ ,טייקשימאניד ןייז טימ

 ןכומ זיא סָאװ ןוא ;ןטייקיטעט ןופ ראווורעזער רעקידנזיורב ַא ןעוועג זיא

 "יא ,ןטייקיטעט ערעיינ ןוא ערעיינ ץלַא וצ --- ןרעוו וצ ןדנוצעגנָא ןמוזמו

 יב .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןוויטאיצינ

 ןיא טניוװעג בָאה'כ .ןרָאי עטסגניי שנייז ןופ טנעקעג םיא בָאה'כ

 ,"טאטשנזייא; עיפארגָאטיל ַא ןופ ריט ןגעק ריט ,סַאג שטַאבוס ףיוא ענליוו

 רעדָא -- ךיז טנרעלעג רע טָאה ןטרָאד ;ןעז טפָא םיא ךיא געלפ ןטרָאד

 ףיא ןעמָאנ ןייז ןפָארטעג ךיא בָאה ןטרָאד ;ףארגָאטיל סלַא טעבראעג

 .היח המשנ ןוא רָאטאיציניא רעייז ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןלַאנרושז-טנגוי

 -פיונוצ ךיז ןבָאה ,עיפארגָאטיל רענעי ןופ רענייטש יד ףיוא ,טרָאד

 ןעמָאנ ןטימ ןבילבעג זיא סָאװ ,ייז ןופ ענייא ;סענליוו-גנוי ייווצ ןסיוטשעג

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה סָאװ ןוא "ענליוו-גנוי,

 רעד ןוא -- ש י ד יי ןיא רעטכיד ןוא רעביירש עגנוי ןופ רוד ןצנַאג ַא

 עטסטייו יד רעביא טײרּפשעצ ןוא טלגאוועצ רעטעּפש ייז טָאה לרוג

 יז טָאה ןוא ,עקירעמַא זיב דנאלסור-טעווָאס ןופ ,לגוק-טלעוו ןופ םיחטש

 טָאה סָאװ -- ע 0 ײ װ צ א ןוא :רעדלעװ ןוא סָאטעג ןיא טלגָאװרַאפ
 א , ש י א ע ר ב ע ה ןיא רעביירש עגנוי רוד ַא ןבעגעגסױרַא ךיז ןופ
 טלמאזעגפיונוצ רעטעּפש ייז ןופ בור םעד טָאה ןוצר ןוא לרוג רעייז סָאװ

 טָאטש ןיא ,בשומ ןוא ץוביק ןיא טרָאד טײרּפשרַאפ ייז ןוא לארשי ץרא ןיא

 .ןטעברַא ןוא ןכַאפ עטסנדיײשרַאפ ייב ,ףרָאד ןוא
 -אט, ןופ רבחמ רעד זיא עקרעמש זַא טרעהעג ךיא בָאה רעטעּפש ןוא

 ןעגנוזעג ױזַא זיא סָאװ --- *ןדאקירַאב ףיוא ןעייג ךעלרעדניק סעמאמ סעט
 ןלױּפ ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ךרוד ןרָאװעג

57 



 יק סנ י ג ר עש טַאק .ש

 -יור יד קידהכולמ טרעטַאלפעג ענליוו ןיא ןבָאה סע ןעוו ,רעטעּפש ןוא
 ױזַא ,טקידירפעצ ױזַא ,טבוטמויעצ ױזַא ןעזעג םיא ךיא בָאה -- רענעפ עט
 -טרָאװ ןוא ןטסיטרַא עגנוי טימ סָאטױא ףיוא --- טרעקַאלפעצ ןוא ןעגנוזעצ
 רעד ןופ םיחבש יד ןעגנוזַאב טָאטש וצ טָאטש ןופ ןבָאה סָאװ --- רעלטסניק
 ןופ העש יד ייז ןופ ךס ַא רַאפ ןעמוקעג זיא סע זיב --- עיצולָאװער הכלמ
 גנושױטנַא רעטרעיורטרַאפ ןופ העש יד רעדָא --- ןרעוו-םוטש ןקידמוצולּפ
 ,םולח ןופ טייוו ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ

 ,טעװערָאהרַאפ -- ַא ט ע ג ןיא ןפָארטעג םיא ךיא בָאה רעטעּפש ןוא

 ,ןבעל םוצ קוקסיוא ַא ןָא ןוא -- עלַא יװ ױזַא ,ןכָארבעצ ןוא טרעטַאמרַאפ
 ץלַא יװ ױזַא ,לפָאטרַאק ַא ןָא ןוא ,טיורב לקיטש ַא ןָא ןוא --- עלַא יװ ױזַא

 רעמוטש ַא ןעשזדנַאלב ןוא ;עלַא יװ ױזַא ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז טזומעג ןוא ---
 רשפא ,ןטרַאוװכרוד ןוא --- רעטלעטשרַאפ ַא ןייגמוא ןוא ,ןסַאג רענליוו ףיוא
 ךיא בָאה רעטעּפש ןוא .םערוטש רעקידמייואמ רעדליוו רעד ןײגרעבירַא טעוו
 -יב יד .ייב טעברַא ןוא ;ךיז וצ ןעמוקעג סעּפע ;ָאטעג ןיא ןעזעג רעדיוו םיא
 -יל טביירש ןוא ;קירוצ טמוק ןוא ,ָאטעג ןרעסיוא טָאטש ןיא טייג ןוא :רעכ
 ןבעל טימ רעדיוו טזיורב ןוא :בולק-טנגוי ןיא --- טנגוי ןָא טריפ ןוא :רעד
 ,טעּפמיא ןוא

 -יטש,; :דיל ַא ָאטעג ןיא ןעגניז וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא

 ןעגנוזעג סע טָאה טייק ןוא דניק ןוא .?ָאד ןסקַאװ םירבק רעליטש ,רעל
 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש --- ?טסַאפרַאפ סע טָאה רעוו

 ,רעדעי זיא גנויא :דיל ַא ָאטעג ןיא ןעגנוזעג טנגוי טָאה רעטעּפש ןוא
 ןבעגעג טָאה'ס ןוא ,טקיטומעג טָאה'ס ןוא -- "!רָאנ ליו סע רעו רעדע
 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש --- ?טסַאפרַאפ סע טָאה רעװ .ןעגנונעפָאה ליפוזַא

 ךיא -- .ָאטעג ןיא ןעקרעמש טנגעגַאב לָאמניײא ךיא בָאה געט ענעי ןיא
 -- !סעּפע ריד רַאפ ןעגנערב רשפא ,גָאט ןדעי ָאטעג ןרעסיוא סױרַא יג
 !ך"נת ַא רימ גנערב

 זיא סָאװ ,ך'נת ןטימ ָאד זיא עקרעמש .,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא
 ןעוועג זיא עקרעמש ןעװ ןוא) .ָאטעג ןרעסיוא ןופ ןרָאװעג טעבנגעגניירַא
 םעד טסקנעדעג -- :ךימ רע טגערפ ,לארשי ןיא קירוצ רָאי עקינייא טימ
 -רעד ןַאד ךיז בָאה'כ ןוא ?טעבנגעגניײרַא ריד רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ך"נת
 ןורכז ןופ ןרָאװעג ןדנווושרַאפ יװ ױזַא זיא סָאװ ,גנוריסַאּפ עקיזָאד יד טנָאמ
 ,(געט עקידמייואמ ענעי ןופ תונורכז עקיליורג ױזַא ןופ םינומה ןיא

 -טסע ןיא ןטעצַאק ןופ ןרָאי עקיטולב .,רָאי רַאּפ ַא קעװַא ןענעז טָא ןוא |
 ןוא ;זירַאּפ ןייק טכַארבעג ךימ טָאה לרוג רעד ןוא ;דנַאלשטיײד ןוא דנַאל
 -ליוו ןיא !דנַאלסור ןיא זיא רע !טעװעטַארעג זיא עקרעמש :ןעייגרעד תועידי
 !זירַאּפ ןייק טמוק רע !ןלױּפ ןיא !ענ

 ןוא ,טלייצרעד ןוא .ןעגנולמַאזרַאפ-םיטילּפ ףיוא ףיוא רע טערט ָאד ןוא
 ,טריטנעמוקָאד ןוא .טביירשרַאפ ןוא .טביירש ןוא .ןעגניז טכַאמ ןוא .טגניז

58 



 דו ב 5 מ 8 ז

 -עג רענליוו עלַא ןופ גנולמַאז ַא טניישרעד טָא ןוא .טלמַאז ןוא ,טלמַאז ןוא

 ײליָאטעג רענליוו יד) ןטָאנ ןטימ ,ןעקרעמש ךרוד ןבעגעגסױרַא ,רעדילדָאט

 טניישרעד טָא ןוא .(!ןורכז סקלָאפ ןופ ןרעוו ןדנווושרַאפ טינ ןיוש ןלעוו רעד

 ןבעגעגסיורא ,רעדיליָאטעג עלַא ןופ גנולמַאז ענײמעגלַא ןַא עקירעמַא ןיא

 ןופ ןרעװ ןסעגרַאפ טינ ןיוש ןלעװ רעדיל עלַא יד) יקסניגרעשטַאק ךרוד

 ליפױזַא טימ "ענליוו ןברוח, ךוב ןייז טניישרעד טָא ןוא .(!ןורכז ןשידיי

 םורַא ךעלעטעטש יד ןופ ןוא אטילד םילשורי ןופ ןברוח ןסיורג ןופ םיטרּפ

 ."ןעייג רענַאזיטרַאּפ , ךוב סָאד טָא ןוא ,ןטַאד-רעיורט ליפױזַא טימ ןוא ,ריא

 .(ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא) "עדנעגעל ענירג יד, :ךוב סָאד טָא , טָא ןיא

 ,ןעגנולמַאז עקיזָאד יד ןיא טכַארבעגנײרַא רע טָאה רעטיצ ןקילייה לפיוו
 ;קנַאדעג ַא ןפיולכרוד טגעלפ לָאמ לפיו .ר ע ד יל - ַא ט ע ג יד

 ,עכַאװש יד וליפַא ,רעדיליָאטעג על ַא ןטיהּפָא ױזַא סע עקַאט ןעמ ףרַאד

 ָאי ןַא ,סױרַא ךיז טזייוו ?עיור יד ,עטקָאטעג טינ יד ,ענעפלָאהַאבמוא יד

 ,רעדיל-ָאטעג יד רעדיוו טסנעייל וד זַא ,טציא טשרע ןוא .ָאי ,טגנידַאבמוא

 ןענעז טלעװיָאטעג רענעי רעזדנוא ןופ ןליפעג לפיוו וטסעז טציא טשרע

 עטנָאקַאבמוא ליפוזַא ןופ רעטרעוו ענעפלָאהַאבמוא ױזַא יד ןיא טפַאזעגנייא

 טלדנַאװרַאפ ןענעז --- ןעגנוטכיד עלעודיווידניא ערעייז סָאװ ,רעטכיד-ָאטעג

 .ָאטעג ןופ דילסקלָאפ ןיא םעצולּפ ןוא ךיג ןרָאװעג

 לעב ןא בתכב .ןע גנול ײצ רע ד רעצענ ַאזיט רַא ּפ יד
 -כרוד טגעלפ לָאמַא .ןעגנולמַאזרַאפ רעטרעדנוה ףיוא ןוא רעכיב יד ןיא .הַּפ

 ןעוועג ךָאד זיא'ס ?רענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו רָאנ סעּפע סָאװ :קנַאדעג ַא ןפיול
 .ענעמוקעגמוא םתס ,ןדי םתס עכעלקילגמוא ןופ קלָאֿפ שידיי סיוױג אזא

 טיג ?ןעקנעדעג טינ ייז ןגעוו ןעמ ףרַאד .ןדיי ענעמוקעגמוא עקיטכיל ,שנייש

 -רַאפ וצ ףור ַא ךיז ןיא טריּפשעג טָאה יקסניגרעשטַאק רעבָא ?ןענַאמרעד
 ךָאד סייוו ןעמ זַא ,סָאטעג יד ןופ קי א ַא ר עה ע ש יד ײ יד ןקיביײא
 :ךעלבעטשכוב ױזַא --- ךָאד ןעניימ עלַא זַא !טינרָאג שממ ,טינרָאג ריא ןגעוו
 ףרַאד ,ןרעיוא יד ןרעיובכרוד ןעמ ףרַאד .הטיחש רעד וצ ףָאש יו טריפעג
 ,ןרעה סעּפע שטָאכ ןלָאז ייז ,תוחומ יד ןענעפע סױא-גָאט ,ןייא-גָאט שממ ןעמ
 .רענַאזיטרַאּפ ןשידיי ןופ עדנעגעל רענירג רעד ןגעוו --- ןסיוו סעּפע שטָאכ

 ןופ ןַאמיָאטעג :ענליו ןופ שטנעמסקלָאפ רעשידיי ,יקסניגרעשטַאק
 רעקיטכיל רעשידיי ןופ רעטכיד -ןרעיומ ןוא טָארד ןשיווצ אטילד םילשורי

 ױזַא טסָאה וד סָאװ ,וד !דלַאװ ןיא רעפמעק ןשידיי ןופ רעגניזַאב !טיײיקמירַא
 סָאװ וד ,ןורכז-סקלָאפ רעזדנוא ןיא דיל-ָאטעג ךָאנ דיליַאטעג טלרינשעגנייא

 יו --- םוקמוא רעזדנוא ןופ טרּפ ךָאנ טרּפ טלמַאזעג קילייה יױזַא טסָאה וד
 עשיחצור ליפיזַא ןופ !טרַאװרעדמוא יו ,טיוט ןייד ןעוועג זיא םַאזיורג
 טינ ךיז לַאפרָאפ ןדנילב ןשיגַארט ןופ ןוא -- טשטילגעגסיוא ךיז טנעה
 | !טשטילגעגסיוא

 -עג ןופ רעבליזקעווק רעד ,עקרעמש זַא ,ןייז םיכסמ וצ זיא רעווש יו
 -- -- --- ָאטינ זיא --- רעדנשיור ןוא רעדנזיורב רעד ,ָאט
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 (עניטנעגרַא רענאה ךורב

 ח"ע יקטנינרעשטאק עקרעטשה
 םוצ) ןבעל םוצ ןבירשעגנָא רעטיײיװ ןעייטש סָאװ תורוש יד בָאה'כ

 ףוס ,עקירעמא-ןופצ ןייק העיסנ ןייז ףיוא ןיקסניגרעשטַאק .ש ןענעגעזעג
3, 

 -עג ,לגענ יד ןופ טזָאלעגסױרַא טינ םיא טוט רעד טָאה'ס זַא רעבָא

 -וצּפָא ,םאלפ ןוא רעייפ רעביא לגילפ עקידהפרש ענייז ףיוא םיא ןגָארט
 !םאלפ ןוא רעייפ ךרוד --- םוקמוא ןשידיחי ַא רַאפ םיא ןטיה

 : = יא
 א

 ןעמָאנ ַא .הירמש ןעמָאנ ןתמא ןפיוא טסייה יקסניגרעשטַאק עקרעמש
 יד ןענעייל רימ ביוא ןוא ."הרומש; סָאװ תויתוא ענעגייא יד טימ טעמכ
 ןעמייה ערעזדנוא ןיא טדערעגסױרַא יז ןבָאה רימ יװ ױזַא ,*י6 ַא יו *ו;
 .ענעגייא סָאד ךָאד סע זיא

 ;טייקידלרוג

 ןופ םרוג רעד זיא ,םימכח ערעזדנוא ןגָאז ,ןשטנעמ ַא ןופ ןעמָאנ רעד
 ןעמָאנ סיקסניגרעשטַאק עקרעמש ןוא .םישעמ ענייז ןופ ןוא תוהמ ןייז
 תוחילש סָאד ןוא םיא טלגיּפש סָאװ ,*טַאלב-רעש; טולב ַא יװ זיא *הירמש;
 ,ןבעל ןייז ןיא

 -ּפַא ןַא זיא יקסניגרעשטַאק .ש ןוא .טיהעגּפָא שטייט יד זיא הרומש

 רע :טרָאװ טדערעגסױרַא קידמוצמיצ ןייז --- טרָאװ ןייז טיה רע !רעטיה
 ..ןתוחילש עשידיחי ןוא ללכ ענייז ןיא ןתוביחתה ענייז יירטעג ּפָא טיה

 בעל ןייז ןיא הדבוע יד ןעמָאנ ןייז טלגיּפש לַאמַא רעדיוװ ןוא
 טרַאװ ןטימ ןייז שדחמ ןענעק וצ ,הנתמ יד ןעמ טמוקַאב הרומשב םערָאװ
 ,שממ לעוּפב וצ ןוימד ןיא רעביא טבעל ןעמ סָאװ

 ןעוועג שדחמ טָאה רע ןוא ,הנתמ עקיזָאד יד ,ןעמוקַאב יז טָאה רע
 ןעמוקעגרעביא ןענעז םיא טימ רעטנזיוט ןוא ןײלַא רע סָאװ ,טרָאװ ןטימ
 -- םימיה תירחַאב םענופ לטיּפַאק ַא טלייצרעד רע :םירבא ח"מר יד טימ
 ןענָאילימ יד טימ ,טייקשידייחרזמ ןקירעי 1000 םענופ םוקמוא םעד
 ,הנומא ילעב

 סָאװ עטלייוװרעדסיוא יד ןופ ןייז וצ היכז יד טאהעג רע טָאה ךיוא
 דרעװש רעד טימ ,ךיז ןעמענוצנָא ,בוח ןקילייה םעד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה
 ,ןעװעטַאר וצ ןוא טייקשידיי ןלאפעג ןופ דובכ םעד רַאפ ,טנַאה רעד ןיא
 ,ברָאדרַאפ ןוא טיוט ןקידיזיב ןופ ןבעל שידיי ,רעמ לפיוו
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 דו ב 9 מ ַא ז

 ;ןײלַא סָאד טינ ןוא

 ןיא טייקידבשוימ ןעגנערבוצנײרַא חוכ ַא טָאה יקסניגרעשטַאק .ש
 ןפוא ןַא ךיוא זיא טייקידבשוימ .שינעלמוטעצ רעכעלשטנעמ ןופ ןטייצ
 ,ןטיהּפָא ןוּכ

 -ימ עקידשואי ןיא ,טָאה'ס ,םיא ףיוא ןעמ טגָאז ,חוכ םעד קנאד א
 א טױט ןרעכיז םענופ םירבח ךס ַא ןעװעטארוצּפָא טקילגעג םיא ,ןטונ
 טינ טלָאװ ,םיא ןָא ,רענייק סָאװ ,עשירעלעטשנייא ,םישעמ ןָאטוצפיוא
 ,טוװורּפעג ןעוועג

 זיא סָאװ ,ַאזַא טייקיאור ַא ,תעדה-בושי ןופ גָאװ יד טגָאמרַאפ רע
 .שינעלמוטעצ ןופ טייצ ַא ןיא רדס א ןעגנערבוצניײרַא תלוכיב

 סא 8 |
: 

 ,לובמ ןכָאנ ,ןענעז סָאװ ןביוט עטשרע יד ןופ זיא יקסניגרעשטַאק .ש
 עקיטכורפ טכוזעג ןוא ןטסענ עשיטארקָאמעד עיינ יד ןופ ןגיולפעגקעוװַא
 .טייקשידיי טוג ןופ ךשמה ןעלצרָאװרַאפ יינספיוא ןענעק וצ ,דרע

 זיא'ס --- ןלייצרעד וצ טלעטשעגנייא רעװ טָאה'ס ,רָאפוצ ,ךָאנ גנַאל
 -שידיי ןוא ןדיי טימ ךיז טוט'ס סָאװ --- תונכס טימ ךעלשּפיה ןעוועג ךָאנ
 -םיוא רע טָאה ,גנאהרָאפ םענרעזייא םעד רעטניה ,תונידמ יד ןיא ,טייק
 ןיז טימ ןָאטעג סע טָאה רע .טלייצרעד טָאה ןוא לוק ןייז ךיוה ןביוהעג
 -ויא רעשיקאווטיל ןייז טימ ,טייקיאור רעקידנעמוקוצייב טינ ,רעשהרובג
 ;טייקטראּפשעג

 !"תוחילש עקילייה ןיימ --- בוח ןיימ זיא'ס,
 ןייז טימ ,יירטעג ,סנייז תוחילש סָאד טריפעגסיוא סע טָאה רע ןוא

 ,געװ ןייז ףױא העינמ עדעי קידנטערטעצ ,סע ןגָארטעג ,הנומא רעצנַאג
 ,דנַאל וצ דנַאל ןופ

 רעשיזעניכ רעד ןיא טלַאּפש םעד טָאה סָאװ עטשרע יד ןופ זיא רע
 ַא גנאחרָאפ םענרעזייא םענופ שינרעטצניפ יד טָאה רע ,טכַאמעג רעיומ
 ;ןטכיולעגכרוד

 .ןרעהרעד ןוא ןרעהוצ םיא וצ ךיז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ
 רָאג ַא קידלוש ,םיטילּפ םירבח ענייז ,רימ ןענעז ,טניירפ עביל ,םיא

 -עגנייא שיקאווטיל ןייז טימ ,טייקידבשוימ ןייז טימ רע :קנאד ןרעדנוזַאב
 -זיב ,ןריט עלַא ןיא ןּפאלק טרעהעגפיוא טינ ,טורעג טיג טָאה ,טײקטרַאּפש
 -רַא ןיא ,ָאד זדנוא ןעז וצ טכיירגרעד --- טכיירגרעד טשינ טָאה רע גנַאל
 ,"שניטנעג

 , א ו

 רעיירטעג רעד ,ה"ע יקסניגרעשטַאק עקרעמש רעד ,ןעוועג רע זיא ױזַא
 .ןתוחילש עשידיחי ןוא ללכ יבגל ןתובייחתה ענייז ןופ רעטיהּפָא

 ה"בצנת
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 (עניטנעגרַא) ןרָאה .י

 ןסנעמַָאמ יירד
 (םערייא סָאנעוב ןיא נעט עטשרע סעקרעמש ןופ)

 -נערבוצּפָארַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןופ סולשַאב רעד

 ,עניטנעגרַא ןיא לרעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןעג

 ,טגַאװעג וצ ןעזעגסיוא ליפ ייב טָאה

 ןַא ןיא ןענופעג טלָאמעד ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,סערגנָאק-רוטלוק רעד

 טַאהעג טָאה ןוא ןצעזַאב וצ ךיז רעביירש ַא ןטעברַאפ טָאה רעמיצ-לצנייא

 .ךיוא ןבעל וצ ןענַאװ ןופ ןבָאה טעװ רע זַא ,עיזוליא יד

 רעד ןיא .רָאי ַא יו רעמ טרעיודעג טָאה ןעמוקעג זיא עקרעמש זיב

 ,ןַאלּפ רעד םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ןסקאוועג טעברַא יד זיא טייצ רעקיזָאד

 סערייא סָאנעוב ןלָאז זירַאּפ ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעביירש עשידיי זַא

 ,םייה רעייז רַאפ ןכַאמ

 ?ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד וװ ,ןבָאה טינ ךָאד ןלעוו ייז ---

 ?ןענידרַאפ ייז ןלעוװ סָאװ ייב ןוא ---

 ןצנַאג םעד ןבָאה ןדיי םתס ןוא .עטנעָאנ עמַאס יד טגערפעג ןבָאה ױזַא

 .יערוטנַאװַא ןַא רַאפ ןטלַאהעג ןַאלּפ

 ,"בלאווש , עטשרע יד ןעוועג זיא עקרעמש

 טרָאּפ םוצ טזָאלעג םלוע רעסיורג ַא ךיז טָאה ןגרָאמירפ ןטלַאק ַא ןיא

 םיא ןבָאה ענלצנייא .יקסניגרעשטַאק עקרעמש רעביירש םעד ןייז םינּפ-לבקמ

 םלוע רעד .זירַאּפ ןופ םידיחי ןוא קרָאי-וינ ןופ לייט ַא ,ענליוו ןופ טנעקעג

 רעד ייב .ןסקאוועג רעבָא זיא ןיקסניגרעשטַאק ןטרַאװּפָא ןעמוקעג זיא סָאװ

 ,רעוט-רוטלוק -רעביירש :ןשטנעמ רעטרעדנוה טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה ףיש

 .רעצרעה עקידנּפַאלק טימ טרַאװעג ןבָאה סָאװ

 "נעעז ,טגערפעג עטמַאַאב לייט ןבָאה --- ?ןרָאפ וצ סע טמוק רעוו ---

 ,םלוע ןשידיי ןסיורג ַאזַא קיד

 רָאי רָאּפ ַא טניוװעג טָאה סָאװ ,ענליוו ןופ רעביירש רעשידיי ַא --

 .טרעפטנעעג עקינייא ןבָאה --- זירַאּפ ןיא

 ךיז טָאה רענייק לייוו ,ןעמונַאב טינ רעבָא סע ןבָאה עטמַאַאב-ספיש יד

 ,ןלױּפ ןיא םוקמוא ןשידיי ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד ןיא טזָאלעגנײרַא טינ

 טלָאװעג ןבָאה רעביירש עשידיי זַא ןוא ןעוועג זדנוא רַאפ זיא ענליוו סָאװ
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 דו כ 7 מ 8 ן

 -טלעו רעטייווצ רעד ךָאנ טָאה טרָאד לייוװ ,זירַאּפ ןיא םייה רעייז ןכַאמ
 סע טָאה ,רעטעּפש ןוא ןבעל שידיי לקיטש ַא ןייגפיוא ןביוהעגנָא המחלמ

 רעביירש:םיטילּפ יד יװ ,םיטילּפ עשידיי יד ןוא ,רעכַאװש ןרעוו ןביױהעגנָא
 .ור לסיבַא ןעניפעג וצ ידכ ןרָאפעצ ךיז ןענעז רעלטסניק ןוא

 ןקידנטרַאװּפָא ןופ ליפ ןבָאה --- !יקסניגרעשטַאק !יקסניגרעשטַאק --- |
 .ףיױרַא ףיש רעד ףיוא ןגירשעג םלוע

 טימ רעקירעדינ ַא ,עקרעמש ןענַאטשעג זיא קעד ןופ שטנערָאּפ םייב
 טנעקרעד ןוא םלוע ןסיורג ןפיוא טקוקעג ןוא טנעה יד ףיוא ןעלעביל ןייז
 ר ,בורק ןייז ,עטנעקַאב ענייז

 ,רעקניניילק אֹזַא ---

 ,ךעבענ ,רעטרַאדרַאֿפ ַאזַא --

 ,סעריײא:סָאנעוב ןיא ןעמענסיוא שטָאכ לָאז רע ---
 .ןרעדנַא םוצ רענייא ,טגָאזעג ליפ ןבָאה ױזַא
 ,דרע רעגיה ףיוא ןטָארטַאב ןוא ףיש ןופ ּפָארַא זיא עקרעמש רָאנ יו

 ,טנעָאנ ןרָאװעג רע זיא ,טייקכעלרעדירב עפיט ַא םיא וצ ןעגנַאגעגפיוא זיא
 ּי .טבילַאב ןוא ןגייא

 ןופ ןפָארטס עקידנריר ,ןוגינ רעיײנ ַא טָאה םורַא געט עטלייצעג ןיא
 ןופ ,ָאטעג ןופ טכַארבעג טָאה עקרעמש סָאװ ,ענעגייא ןוא עדמערפ ,רעדיל
 יד ןוא סעריײא:סָאנעוב ןשידיי ןיא טרעהרעד ךיז ,ענליוו ןופ ,רעדלעוו יד
 -עגקעװַא לגייפ יװ ןענעז טייקנגָאלשרעד ןוא טייקנכַארבעצ ןגעוו תובשחמ
 ,ןגיולפ

 ,הקטַארב, ןגָאז טנָאקעג עקרעמש טָאה ,ןטנעָאנ ַא וצ ,ליטש רעד ןיא
 "רעד ,טדערעג ,טבעלעגפיוא רע טָאה םלוע טימ רעבָא ,"טוג טשינ זיא'ס
 םידיסח יװ ןעמ טָאה טמערַאװעצ ךיז טָאה'מ זַא ןוא ןעגנוזעגנייא טלייצ
 גנַאזעג ,ירב ךיז ןיא טַאהעג טָאה עקרעמש .לדוקיר ַא טזָאלעגקעװַא ךיז
 ,סנבעל עטבעלרעד-טינ ךס ַא ןופ עיגרענע ןוא

 א
* 

 ,םלוע ןסיורג ַא רעייז ןגיוצעגוצ ןבָאה ןטַארעפער עטשרע סעקרעמש
 -גנויא ןופ יקסניגרעשטַאק ןגעװ טסוװעג ןבָאה םיאנוש ןוא דניירפ

 ,רעכיב ענייז ךיז ייב טַאהעג ,רעדיל ייר ַא ענייז טנָאקעג ןבָאה ,"שנליוו
 רענליוו יד ןופ ןסורג עקידעבעל ענייז טמשעג רעבָא ןבָאה םעלַא רעביא
 -ייא ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ןבעל ןדיי יו ןוא רעדלעוװ יד ןיא ןדיי ,סָאטעג
 "עג ןבָאה יז לייוו ,טלמוטעג םיאנוש ןבָאה ןעמוקעג ךָאנ זיא עקרעמש רעד
 ,טייוו ןעייגרעד ןלעװ דנַאלסור-טעװַאס ןופ ןסורג ענייז זַא ,טסווו

 -נָא ןיא ןָאלַאס רעד ."עּפיסנירּפ, ןיא טַארעּפער ןייז ךיז ןָאמרעד ךיא
 ַא ןרעה וצ ידכ ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןדיי טנזיוט רָאּפ ַא .טפָארּפעג
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 יק סנינ רעשטַאק .ש

 ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא רימ ."רעדלעוו יד ןיא ןדיי, ןגעוו סורג ןקידעבעל

 ,טנװָא ןטימ ןריפנָא ןוא ןענעפערעד וצ

 "נָא טָאה יקסניגרעשטַאק ןוא ריפנײרַא םעד טכַאמעג בָאה'כ רָאנ יו
 ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טינרָאג רעמ רעציזרָאפ סלַא ךיא בָאה ןדייר ןביוהעג
 ,"רעדלעוו יד ןיא ןדיי, טַארעּפער ןייז טרעהעגסיוא טָאה םלוע רעצנַאג רעד
 | ,רעטסעוװש ןוא רעדירב ענעגייא ןופ סורג ַא יו

 -רענַאזיטרַאּפ ,סָאטעג ןגעו טנעיילעג ליפ רעייז טַאהעג ןיוש טָאה,מ

 -עג לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טָאה ָאד רָאנ ,דנַאלסור-טעװָאס ןגעיוו ןוא ןפמַאק
 ,טימ עמַאס ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,םענייא ןופ טרָאװ סָאד טרעה

 -נוי ןופ ןעמענ ,ךעלסעג ןוא ןסַאג רענליוו ןפורעגנָא טָאה עקרעמש

 ןבָאה ןדיי יו טלייצרעד ןוא רעדלעוו יד ןיא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,טיילעג

 ןוא ןבעל ןעוועג זיא רעדלעוװ יד ןיא זַא ןוא ;ןשטייד יד ןיא ןעמונעג המקנ

 -ַאעט ןעוועג זיא ,ןבירשעג ,ןעגנוזעג ןדיי ןבָאה םוקמוא ןרַאפ סָאטעג יד ןיא

 | ,טנייוועג ןוא טרעהעג ,ןסעזעג םלוע זיא ,ןלוש ,יועט

 ,ןָאלַאס ןיא יירעשעה ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו ןטנעמָאמ ןעוועג

 -רעטעברַא ,רערעל ,רעביירש עשידיי ןופ ןעמענ ןפורעגנָא טָאה עקרעמש ןעוו

 ַאנַא ,ןיזייר ןמלז טנָאמרעד טָאה רע ןעוו .ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,רעוט

 קילג שריה ןגעוו טלייצרעד ןוא ווָאכינרעשט .י ,ןייטשרעג לקנַאי ,לַאטנזָאר

 -סיוא רעטרעוו יד ןוא רעטרע יד ןופ ןביוהעגפיוא םלוע רעד ךיז טָאה ,ַא*א

 | ,הליפת ַא יװ ,טרעהעג

 ץלַא וװ ,דנַאלסור-טעװַָאס ןופ גנורעדליש ַא ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ

 .טכַארבעגמוא ןוא טמוטשרַאפ זיא שידיי ןעוועג זיא סָאװ

 רָאנ ,רעטרעװ עטמַאלפעצ ןָא ,קרעוורעייפ ןָא עקרעמש טָאה טדערעג |

 ןוא עװקסָאמ ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןקורדנייא טימ ךיז טלייטעג

 טימ לכ"םדוק ןוא ןדיי טימ טנגעגַאב ךיז טָאה רע וו ,טעטש ערעדנַא ןיא

 "ידי רעד ןופ ןסירעגּפָא ,ןגָאלשרעד ךיז ןליפ ייז יו ,רעביירש עשידיי

 דייר סעקרעמש ןופ .ןייּפ טימ לופ ןענעז רעצרעה ערעייז יו ןוא טלעוו רעש

 ןיא טבעלעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה רעביירש עשידיי זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא

 | | :ײןענַארַאמ יוװ ,דנַאלסור-טעוװַאס

 ןופ טײרפַאב טַאהעג טינ ךָאנ ךיז ןעמ טָאה טלעוו רעשידיי רעד ןיא-

 "עג זיא ָאד ןוא ןעמוקעגמוא ןדיי ןטלָאװ דנַאלסור-טעוװָאס טינ ןעוו זַא ;םעד

 -ליש ןוא דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,רעביירש רעשידיי ַא ןעמוק

 רעד ךָאנ דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןברוח םעד זדנוא רַאפ טרעד

 ןבָאה ןלוּפ ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יו ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 | ,דנַאלסור-טעװָאס ןופ ןפיולטנַא וצ ןסירעג ךיז

 ןיא ןטלַאהעג טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש סָאװ ,טַארעּפער רענעי

 ןסירג סעקרעמש ןגעוו טָאה'מ ןוא ןרָאװעג ןגָארטעצ טיירב זיא *עּפיסנירּפ,

 | | .געט ךס ַא טדערעג
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 "לינלָאס, רעטַאעט ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טקַא-םינּפ-"תלבק םייב
 םיא זַא ,טכַארבעגסױרַא סרעדנַא ןשיװצ טרָאװ-סולש ןייז ןיא עקרעמש טָאה
 ,ענליו קיטש ַא ףױא ָאד טײג סע סָאד סױא טזייוו

 | .ענליוו ןוא סערייא:סָאנעוב
 ,טימעג סָאד ןָאטעג טעלג ַא ליפ ייב טָאה גָאז רעד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 טסַאג רעד לייו ,סע טמוק ,סנטשרע זַא ,ןזיוועגנָא רעבָא ןבָאה עקיגייא
 ףיוא ןרעפטנעּפָא ןופ חסונ רעד טגנַאלרַאפ ױזַא ,סנטייווצ ."ןירג, ךָאנ זיא
 ,םינּפ-תלבק ןטיירגעגוצ-ןייפ םעד

 ןגיה ןיא טליפ רע זַא ,סנייז ייב ןטלַאהעג רעבָא ךיז טָאה עקרעמש
 ןייז ןיא טליפעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ סעּפע הביבס רעזדנוא ןיא ןוא ןבעל
 -רעטנוא ךָאנרעד ןבָאה סערייא סָאנעוב --- ענליוו ךיילגרַאפ םעד .ענליוו
 | ,רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש עקינייא ןטלַאהעג

 יז זַא ,גנוי גונעג טָאטש עשידיי סלַא סערייא סָאנעוב ךָאנ זיא ,סיוועג
 -עגייא ןַא טימ ,רעטנעצ רעשידיי ַא ןייז וצ ןרידנעטערּפ ןענָאק ןיוש לָאז
 .,1914 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טשרע ךָאד זיא .ענליוו וצרעד ןוא חסונ םענ
 -ידיי ַא סערייא סָאנעוב זיא ךָאד ןוא , (ןייבשריה ץרּפ ןופ) ןרָאװעג טגָאזעג
 | ,"םבושי רעש

 -ױזַא ךָאנ ,רענעמוקעג סָאװ-רָאנ ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,עקרעמש ביוא
 ןופ סעּפע טייקשידיי רעסערייא-סָאנעוב ןיא טליפרעד טָאה ,םייוניע ליפ
 ןופ גנוצַאשּפָא ןַא זיא סָאװ ,ךוב םעניא ןרעוװו ןבירשרַאפ סע לָאז ,ענליוו
 ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז

 -טסעפ ןוא ןטסעמסיױא ןכַאז יד ךיז ןזָאל יצ זיא עגַארּפ רעדנַא ןַא
 -עג טינ רעבָא ןרעװ ןרעטנעצ-רוטלוק עשידיי ןגעוו ןכיילגרַאפ .ןלעטש
 ,ױזַא םתס ןריוב

 טָאה סָאװ ןוא *ענליוו-גנויא ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עקרעמש
 טייצ ַא טכַארברַאפ ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ןעוועג ,עקירעמַאךופצ טכוזַאב
 ןיא טניווועג ,המחלמ רעטייווצ רעד ךָאנ ןלױּפ טכוזַאב ,לארשי-תנידמ ןיא
 -רַאפ ַא טַאהעג טָאה ,סערייא סָאנעוב ןיא ןצעזַאב ןעמוקעג ךיז ןוא זירַאּפ
 ,סױא ךיז טזייװ םיא זַא ,טייקכעלטנפע רעד רַאפ ןעגנערבוצסורַא סָאװ
 ,ענליוו עשידיי ןופ קיטש ַא טגָאמרַאפ סערייא-סָאנעוב זַא

 -עוב עשידיי סָאד זַא ,ןבערטש רימָאל ,ױזַא טינ ךָאנ זיא'ס ביוא ןוא
 ,סָאד ןוא ענליוו ןשידיי ןופ לייט ַא ןרעוװ וצ ןייז הכוז לָאז סעריײא-סָאנ
 ןשירעפעש ןקיטסולסנבעל ,ןקיצרַאה םעד ןיא קנעדנָא ןַא ןייז ךיוא טעװ
 -יא שיגַארט ױזַא ןוא גנוי זיא סע ןבעל סנעמעוו יקסניגרעשטַאק עקרעמש
 ,ןרָאװעג ןסירעגרעב
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 - "קסניגרעשטַאק .ש וצ ןַאמטפעה .י ןופ ווירב ַא

 82 תבכרה 'חר ,ירקבה. תיב ,ביבאילת | ימוי ןוחע עפשינ
 04 עול } :26ו ראד-תבת 67203 ,67202 ,67201 :ם'נופלט .|(

 ביםא-לת רקבה :זומרגקפל



 (ךיירקנַארפ) ןַאמדלַאוװ .מ

 ..רבח רענעטוקענמוא שינַארט

 ,טרַאװ ןוא ןיילַא טכַאנ רעד ןיא ץיז ךיא

 -- -- -- ?ךיא טרַאװ סָאװ ףיוא ---
 -- טנעקעג ךיוא ךיד ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד .ןפָאלש בוטש ןיא עלַא

 טינ זיא ףָאלש ריא ,ורמוא ןיימ טליפ סָאװ יורפ ןיימ רָאנ ,קיאור ןפָאלש
 ,ריד בילוצ רעצ טימ לופ ךָאד יז זיא .רעקיאור ןייק

 טנייה בָאה ךיא סָאװ דיי ןדעי ,ןעמעלַא .ןפָארטעג רימ ןענעז רעווש
 ןייד בילוצ ןעמונעגרעביא רעצ טימ ןעוועג זיא ,טָאטש רעד ןיא טנגעגַאב
 ,טיוט

 ןדניברַאפ ךיד רעש ױזַא זיא'ס -- רבח רענעמוקעגמוא שיגַארט
 ,טיוט ןטימ

 ןעמַאזוצ ךיז טיירפעג ,ןעזעג ,טרעהעג ךיד רימ ןבָאה טשרע טָא
 ,ריד ןופ רָאנ ןרעה רימ ןוא טייוו ןיוש וטסיב טָא --- ןוא
 -- -- -- ןוא

 סעּפע רעווש ...סכעלרעדיוש ַא זיא ןַאלּפָארעַא ןטימ דליב סָאד רעבָא
 ךיז טָאה סעּפע .רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,ןייז וצ ספות רעווש ןוא ןעזרעד וצ
 םוהת טימ ןוא דלַאװ טימ גרַאב ;למיה טימ דרע --- טשימעגסיוא טרָאד
 ...ליונק ןייא ןיא טיוט טימ ןבעל ;ןעמַאזוצ

 ?טקידנעעג עקַאט זיא ץלַא --- ?ןיוש ןוא
 -ײװיטקַא ןיא :ןיז ןייז ,קורדסיוא ןייז טמוקַאב טרָאװ סָאד !עקרעמש

 ןבעל ךָאד טניימ ץלַא סָאד .ךיז ןטסעמרַאפ ,ןעיוב ,ןפַאש ;טעט
 ױזַא טסיב ,טלעװ רעד רעביא טנַאּפשעג שַאר ױזַא טסָאה סָאװ ,וד ןוא

 ןייא טימ ןרָאװעג טזיילעגפיוא .ןרָאװעג טמוטשרַאפ םיִצולּפ ױזַא ןוא גנוי
 ,לָאמ

 ;ןײלַא ךיז רַאפ רעביא רימ ןרזח
 ,טיױט זיא עקרעמש ןוא -- ןבעל ,גנוגעװַאב ךָאד טניימ עקרעמש

 נא יא
; 

 םיא רַאפ וטסיב -- רעקיטיײז ַא ,רעדמערפ ַא ןעזעג ךיד טָאה סע זַא
 - ,רעגייוושליטש ַא ןעמוקעגסיוא
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 יק סנ יג ר עש טַא ק .ש

 "גיו-חמחלמ ןרעװש ןטשרע םעד ןיא ױזַא ןעזעג ךיד בָאה ךיא ךיוא
 -ַאיב ןיא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו טכַאנרעדפיוא ןַא םענייא ןיא ,רעט

 טסיב .ענליוו ןופ טילּפ ַא -- וד ,עשרַאװ ןופ טילּפ ַא --- ךיא ,קָאטסיל
 | ,קירעיורט ױזַא ןַאד ןעוועג

 -ינַאגרָא םעד ,"רענליוו-גנוי םעד, יו ,טנעקעג טוג ןיוש ךיד טָאה ןעמ
 -ַאב ַא !רעליטש ַא ןענַאטשעג וטסיב רימ רַאפ .עּפורג רעד ןופ רָאטַאז
 -סָאה רעקידװעמעש ַא .ןגָאז סע ןעק ןעמ יצ טשינ סייוו'כ --- ?רענעדייש

 .ןעזעגסיוא ָאי וט

 טשרע ןעמ טָאה ענעגייא ןשיווצ רעבָא ,עדמערפ ןעזעג ךיד ןבָאה ױזַא

 ןוא רענעלּפ טימ לופ דימת טסיב וד יװ ,טזיורב ריד ןיא יו טסווװעג
 ןריזילַאער וצ רענעלּפ יד ,עיגרענע טימ

 ייד ןופ רשפא ןעמונעג ךיז גנַאג רעקיטייז ןוא רעליטש ןייד טָאה ---

 ?טפַאשמותי רעירפ
 .טשינ ןיוש ךיוא ןײלַא וד ןוא ןרעפטנע טשינ רימ טעװ טכַאנ יד

 יוט רעקידמיצולּפ ןייד ןוא .ןטכַארט וצ טציא רימ טפלעה טכַאנ יד רעבָא
 טעוװעטַארעגּפָ ןייד רעביא ךיוא ןטכַארט וצ ךס ַא טגנערבעג ךימ טָאה

 ,ןבעל
 זיא !טעװעטַארעג ןרעװ ןייד ןיא טקעטשעג טָאה חוכ רעכלעוו ---

 ךיז חוכ םעד טַאהעג וטסָאה !לַאפוצ ַא ןעוועג סָאד זיא ?סנ ַא ןעוועג סָאד

 ?ןבעל סָאד טַאהעג ביל טסָאה ליײוװ ,ןעמענ וצ ןיילַא סָאד

 ןייד -- "רעווָאקאר לסָאי ןופ האווצ, יד טנעיילעגרעביא ךיא בָאה טָא

 סָאד טָאה םיא סָאװ ,רעדורב-לרוג ןייד ,ָאטעג ןופ םירוסי ןיא בורק ןטנעָאנ

 ןיב ךיא ..ןעגנורּפשעגכרודַא סע טסיב וד ןוא טקוצרַאפ רעייפ-םונהיג

 -פיוא ןיב ךיא ,טָאג וצ דייר סרעווָאקאר לסָאי ןופ ןרָאװעג טרעדיושעגפיוא

 ןדעי ןופ סױרַא טגָאלש סע סָאװ ,ןביולג ןפיט םעד ןופ ןרָאװעג טלסיירטעג

 .םענייז טרָאװ
 ?ריד וצ תוכייש ַא ךיוא סעּפע סָאד טָאה ---

 .תוכייש ַא טָאה סע ,ָאי ---

 רַאפ ןעייטש סָאװ ,ןגַארפ עקידנרעטַאמ יד ןיא ןבָארגעג ךיז בָאה'כ

 -עג טלעטשעגקעװַא רימ רַאפ טציא ייז ןענעז לָאמַאכָאנ ןוא גנַאל ןיוש רימ

 .ןרָאװ
 ?"ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ,דײדָאטעג ,וטסיב ױזַא יוו, ---

 רימ ןוא טרעהעג ןיוש רימ ןבָאה סרעפטנע עמורק ןוא עזייב ליפוזַא

 עג ןעגנַאגרעד רימ וצ זיא סָאװ ,לוקרעדיוו סרעוװָאקאר לסָאי טציא טָאה

 :טרעפטנע
 !ה נו מ א ---
 "עוו ייב ,אוה ךורב טָאג ןיא הנומא --- ,ןעוועג זיא סָאד ןעמעוו ייב
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 ןעמעוו ייב ןוא אנוש ןָא המקנ רעד ןיא ןעמעוו ייב ;קלָאפ שידיי ןיא ןעמ
 ,אפוג ןבעל ןופ הנומא רעד ןיא

 -עג ךיד טָאה הנומא עכלעװ ?טרענעג ךיד טָאה הנומא עכלעוו ---
 ?טעװעטַאר

 ןרָאי עטסגניי ענייד ןופ לרוג ןטימ טלגנַארעג רעווש ױזַא ךיז טסָאה

 יָא
 טַאט ןופ -- טריפעג קידתונשקע ױזַא ךיד טָאה סָאװ ןוא רעו ---

 -ירגרעד רעיינ ןוא טַאט רעיינ וצ גנוכיירגרעד ןופ ןוא גנוכיירגרעד וצ
 ?גנוכ

 ,ךיל שידיי ,טרָאװ שידיי ,קלָאפ שידיי ןייד טַאהעג ביל ױזַא טסָאה
 | .ןוגינ ןשידיי

 שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי .טַאהעג ביל ךיוא וטסָאה שטנעמ ןשידיי ןוא
 -רַאפ טסָאה וד ןעמעװ טימ ןוא ןסקאוועגסױרַא ןיילַא טסיב וד ןעמעוו ןוּפ
 | .ןבעל וצ ױזַא יװ ןענַאטש

 ,"ןטַאט ענייז טױל סיוא טסקַאװ שטנעמ רעד? :טגָאז ןעמ
 ןטַאט ענייד ךרוד ןסקאוועגסיוא טסיב וד .ןגָאז סע ןעמ געמ ריד ףיוא

 "עג ךיד טָאה סָאד .ןגירקעג ביל ,רַאפרעד טרעעג ךיד טָאה ןעמ ןוא
 .טקרַאטש

 עשידיי רעביא ןרָאװעג ןגָארטעצ זיא הרושב עקירעיורט יד זַא ןוא
 ּפעק ערעייז ןגיובעג דניירפ ענייד ןבָאה ,טנעקעג ךיד טָאה ןעמ וו ,טעטש
 ,רעצ ןיא

 .רבח רענעמוקעגמוא-שיגַארט ,ריד ךָאנ רעצ טימ לופ ןיב ךיא ךיוא
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 (ןטַאטש עטקינײרַאפ) ךייירנייוו סקַאמ

 לא זא
 א

 טריזירעטקַארַאכ לָאמַא םיא טָאה ױזַא --- "רעניגרַאפ ַא זיא עקרעמש;
 ןיא ןשטנעמ םעד ָאד ריא טָאה טרָאװ ןייא ןיא .רבח ַא סנדייב רעזדנוא
 "עג זיא עקרעמש רעבָא .ךיוא שירטנעצָאגע ןייז ןענעק סרעביירש .ןצנַאג
 .ךיוא רעיוב ַא ,רעוט ַא ,רעפלעה ַא ןעוועג זיא רע .רעביירש ַא רָאנ טינ ןעוו
 -סער ױזַא םיא ןעמ טָאה רַאפרעד .דניירפ רעטוג רעתמא ןַא ןעוועג זיא רע
 | / .טַאהעג ביל ױזַא םיא ןעמ טָאה רַאפרעד .טריטקעּפ

 ןסירעגרעביא ךיז ןבעל ןייז טָאה ילב עמַאס ןיא סָאװ ,ךעלקערש יו

 ,טסייוװ ןעמ ."רעניגרַאפ ַא ןעוועג זיא עקרעמש; ;ןגָאז ןיוש זומ ןעמ ןוא
 | | !ןביולג וצ טשינ טרָאפ ןוא
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 (עניטנעגרַא) קאז םהרבא

 ..עשינַאיטרַאּפ רעדלעו ןוּכ

 :ןעמוקעג זדנוא וצ וטסיב עשינאזיטרַאּפ רעדלעוו ןופ
 ,רעצ ןוא ןייּפ ןיא טומ ןייד טפיירעג טָאה ענליוו ָאטעג ןיא
 ,ןעמונעג טסָאה חמקנ ענעטכַָאשעג רַאפ רעדניק רַאפ
 ..ראנַאפ ןופ רעבירג ןיא עטעליוקעג רַאפ טעמַאמ רַאפ

 ,ןעמוקעג זדנוא וצ וטסיב עשינאזיטרַאפ רעדלעוו ןופ
 .דנאש ןיא רענעגיּפשַאב ןיוש ןגעלעג זיא אנוש ןעוו
 ,ןעמוװשרַאפ טולב ןכייט ןעוו ,רענעגנוזעצ א ןעמוקעג
 ..דנארב רעטצעל רעד ןיוש טרעכיורעגסיוא תוברוחיָאטעג ןיא

 ןןבױלג ןוא טכיל סענליוו טימ --- עשינאזיטרַאּפ רעדלעוו ןופ
 ,גנאזעג טימ ןוא דיירפ טימ עטלבָארַאפ טסָאה טלגילּפַאב
 ,ןביוחרעד ךיז טימ ערעדנַא ןוא טבעוושעג ןיילא טסָאה וד
 ..גנאלקעג ןקיחלואג ןיא -- ןטײרּפשעצ ׁשַא רעכירַא

 ,ןעמוקעג ודנוא וצ וטסיב עשינאזיטרַאּפ רעדלעוו ןופ
 ,טימ רעזדנוא ןיא ,זדנוא וצ רענעגנוזעצ א ןעמוקעג
 ,ןרנוװשרַאפ ילפ-רעלדָא ןטצעל ןיא םיורט ַא יװ טסיב !יײוװ רָאנ
 --=- -- -- ליל ןייד ךָאנ ןעגנוזרעד טינ ןוא ,ךָאנ טקידנעעג טינ ןוא

 1984 ,יאמ ןט2 ,סערייא סָאנעוב
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 (עניטנעגרַא) רעגניז לאוי רייד

 יקטנינרעשטאק ש
 יד ןופ .זדנוא וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע

 ,ןבלַאװש עטשרע

 | .ענליוו ןופ ,דנַאלנדיי ןשידיי ןופ שינעפיט רעד ןופ ןעמוקעג
 -גייא םעד טכַאמעג רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ענעריובעג ,ןדיי ,זדנוא ףיוא

 ןוא רבע ןטייוו רעזדנוא ןופ ,טייוו רעייז ,טייוו ץעגרע ןופ טמוק רע זַא ,קורד

 ןוא ןביל םענעי ןופ ,ברע םענעי ןופ לקיטש ַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה רע
 ,רבע --- זדנוא רַאפ --- םענעלױהרַאּפ

 סָאװ ענליוו יד .ענליוו עיינ יד ,עגנוי יד טרעּפרעקרַאפ ךיז טימ טָאה רע

 .עטכישעג עשידיי ןוא טייקשידיי ,ןבעל שידיי טלצרַאוװעגנייא ןעוועג זיא
 יטלצרַאװעגנייא זיא טנעניטנַאק רענַאקירעמַא-םורד ןופ ןדיי ,זדנוא רַאפ

 דָא םיא ןפיירגַאב רימ .טשינ ךָאנ םיא ןענעק רימ .ףירגַאב רעדמערפ ַא טייק
 ,טשיג

 טלצרָאװעגנייא קיטש ַא ןיקסניגרעשטַאק ןיא ןעזעג רימ ןבָאה רַאפרעד
 ,טייקשידיי ןוא ןבעל שידיי

 טזומעג טָאה ענליוו שידיי ױזַא יװ ןטכַארט טכַאמעג זדנוא טָאה רע
 ,ןעזסיוא

 -ָאנ ַאזַא .דמערפ ןעוועג זדנוא זיא ,עקרעמש ,רענייז ןעמָאנ רעד וליפא
 ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ןשטנעמ ַא ייב ןייז טלָאמעג טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ
 ןוא ןטכַארט ,ןבעל עכעלריטַאנ סָאד ןעוועג זיא ןבעל שידיי וװ טרָא ןַא ןיא
 ןכלעוו ךָאנ ןוא דמערפ זדנוא זיא סָאװ ןבעל שידיי ַא .רָאי ץנַאג ַא ןופ ןפַאש
 ןלעוו רימ סָאװ ךַאז ַא וצ יו ליפעג ןקירעיורט םעד טימ טנייה ןעקנעב רימ
 ,ןכיירגרעד טשינ לָאמנייק

 ייב ןוא עטכישעג עשידיי רָאי טנזיוט ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןטרָאד לייוו
 ...קיצפופ רָאנ זדנוא

 ןרעדנוזַאב ַא ךיז ןיא ןוא ךיז ףיוא ןגָארטעג יקסניגרעשטַאק טָאה רַאפרעד
 ...םתוח ןרעדנוזַאב ַא ,לּפמעטש

 ַא זדנוא רע טָאה זדנוא ייב ןעוועג זיא רע סָאװ טייצ רעצרוק רעד ןיא
 אמתסמ זיא סָאװ ,עטיל'ד םילשורי יד ,ענליוו ןגעוו ןטכַארט טכַאמעג לָאמ ךס
 ,רעטרעדנוהרָאי עטצעל יד ןיא טעטש עשידיי עלַא ןופ עטסשידיי יד ןעוועג
 ןטלַאהעגנָא ןוימד רעזדנוא ןיא טָאה סָאװ עקיצנייא יד ןעוועג רשפא זיא יז
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 יק סנ יג ר עש טא ק .ש

 -ָאװע ,טרעדנעעג ךיז ןטסקיצניװמַא טָאה סָאװ ,עטייוו סָאד ,עקילָאמַא סָאד
 .לארשיב םאו ריע עטרעדנעעגמוא עטלַא יד ןבילברַאפ ,טרינָאיצול

 טָאה ךעלרעסיוא םגה ,קידלעדורּפש ,עקרעמש ,ןעמוקעג רע זיא ןטרָאד ןופ
 .טײקכעלכַאז ןוא טייקטקיסעמעג ,ור ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רע

 רע זַא ,םינּפ תלבק םייב ,טגָאזעג זדנוא רע טָאה ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 -עג זיא רע זַא ,עטיל'ד םילשורי ןייז טכוז ןוא טלעוװ רעד ףיוא םורַא טרָאפ

 ..ןענופעג טשינ טרָאד יז טָאה ןוא םילשורי ןיא ןעוו

 ור ןייק ןיוש טעװ ןוא טשינ יז טניפעג רע .יז טכוז ןוא םויַא טרָאפ רע -
 | ...ןעניפעג טשינ טלעוו רעד ףיוא

 ַא זדנוא ייב ןרָאװעג לענש זיא רע .רבח רעכעלרעדנווו ַא ןעוועג זיא רע |
 .תוביסמ ,ןעגנולייוורַאפ ףיוא רוגיפ עשימייה

 ןשידיי ןוא טייקכעלמיטסקלַאפ עפיט עשידיי טנרעלעג זדנוא טָאה רע
 דשוח טנעקעג טשינ רענייק ייז טָאה ךעלרעסיוא סָאװ ןעלטימ טימ ,רעגייטש
 ,םיא ייב ןייז

 ןענעז סָאװ ךעלדיל ןוא רעדיל עשידיי ןעגניז טנרעלעג זדנוא טָאה רע
 -רָאנ ַא ןופ ,קלָאפ טלצרָאװעגניײא ןַא ןופ רעגייטש םעד ןופ ץנעסעטניווק יד

 רעקירָאײטנזיױט ןייז ןיא ,ךיז ןיא טּפַאזעגנייא סע רע טָאה ױזַא ,קלָאפ לַאמ
 ,ענליוו רעשידיי

 -יטש ןפַאשעג ךיילג טָאה רע .ןעגנוזעג ןעמ טָאה ןעוועג זיא עקרעמש ווו

 ןוא .ןײלַא גנַאזעג עכעלמיטסקלָאפ עשידיי סָאד ןעוועג זיא רע לייוו ,גנומ

 העביש יד ךרוד ןביהרעד ןוא טרעטיילעג זדנוא ֹוצ רע זיא ןעמוקעג
 -עגכרוד ןוא ןדָאבעג .ןבעל רענַאזיטרַאּפ ןוא דלַאװ ,ָאטעג ןופ ,םוניהג ירודמ
 -שידלעה טימ טבעלעגרעביא ןוא ןגָארטעגרעביא ,ןדייל ןוא ןייּפ ןיא טקייוו
 ,רעיודסיוא ןוא טייק

 ןופ דָאב עקיזָאד יד --- ןרָאי ןופ ךשמב -- רַאבלטיממוא ןעגנַאגעגכרוד
 טסייג ןטנוזעג ַא ןוא המשנ רעטנוזעג ַא טימ ןבילבעג ןוא ןדייל ןוא ןייּפ ,טולב
 ,ןבעל ךעלמיטסקלָאפ שידיי ןפַאש וצ רעטייוו ןליוו ןקרַאטש ַא ןוא

 ןוא עיגרענע טימ ,טייקכעלמיטסקלָאפ טימ טלדורּפשעג טָאה רע לייוו

 ..טעברַא עשידיי ןָאט וצ גנַארד ןטימ
 רעצרוק רעד ןיא ןבעל רעזדנוא טקיטּפַאזַאב ןוא טרעכיײרַאב טָאה רע

 .זדנוא טימ ןייז לָאז רע ןזיוװעגנָא טָאה לרוג ןייז סָאװ טייצ

 -עגייב לָאמ רעטרעדנוה םיא זיא סָאװ ,ןרעטש רעטוג ןייז ,לרוג ןייז ןוא
 -רַאפ םיא טָאה ןײרַא ןגיוא יד ןיא טוט םעד טקוקעג טָאה רע ןעוו ,ןענַאטש

 .טייהנגעלעג ןייא ייב טזָאל

 ,הווצמ תוחילש ַא טריפעגכרוד טָאה רע רעכלעוו ןיא טייהנגעלעג ןייא ייב

 רע ןוא ןבעל ןייז ןופ לייט עטסערג יד טײלגַאב םיא טָאה קיגַארט יד

 .ןרָאװעג לוצינ לָאמ טנזיוט זיא

74 



 דו ב ל מס ַאז

 רעלדָא יד ןופ טײלגַאב ,ילפ ןטצעל ןייז ייב ,עזייר רעטצעל ןייז ייב רָאנ

 ןוא טזָאלרַאפ עגר ןייא ןרעטש רעטוג ןייז םיא טַאה ,גרעבדןדנַא יד רעביא
 -ַאב ייז טימ ךיז טָאה ,גרעב-ןדנַא עטלַארוא יד ןשיווצ ןלַאפעגּפָארַא זיא רע
 ,טייקיביײיא רעכעלטיוט ַא ףיוא טפעה

 -עגּפָא ךיז טָאה ץרַאה שידיי סיורג ןייז ,טקידנעעג ךיז טָאה ןבעל ןייז
 רעקידעכורעװַאז רערעטצניפ ַא ןיא ןרָאװעג טרעטעמשעצ זיא ןוא טלעטש
 ץעגרע ןיא ןעמוהת ערעטצניפ עטלַארוא ןוא ןלָאט ןוא גרעב ןשיווצ ,טכַאנ
 .ןדנַא יד ןופ דנַאל

 ַא  ףיוא ןבָאה לגילפ יד ןעמעוו רעלדָא ןַא יו ןלַאפעגּפָארַא זיא רע

 ,ןטַארַאפ עגר
 | -עפעש ןייז ןשָאלרַאפ טָאה ןוא ןשָאלרַאפ שיגַארט ךיז טָאה ןרעטש ןייז

 ,ןבעל קידלדורּפש שיר
 -טכַאמ ַא רימ ןליפרעד ,םיא ןיא ךיז ןענָאמרעד רימ סָאװ לָאמ סעדעי

 .לרוג ןגעק טסעטָארּפ ןזָאל

 רימ סָאװ לָאמ סעדעי ,ןרָאי ךס ַא ,ךס ַא סיורג ןייז טעװ קיטייװ רעד
 ,םיא ןיא ןענָאמרעד ךיז ןלעוװו

 זדנוא וצ ןקוק טָא .טפָא רעייז רעטייוו ךיז רימ ןלעװ ןענָאמרעד ןוא
 .רעכיב ענייז קעטָאילביב רעזדנוא ןופ סעצילָאּפ יד ןופ ּפָארַא

 ןופ ןעגנולמַאז ענייז ,"ןעייג רענַאזיטרַאּפ, ענייז ,"עדנעגעל ענירג;, ןייז
 ..ירעדיל ָאטעג

 עג ןייז טימ ןדנוברַאפ ,טסגנַא ליפיוו ,ןייּפ ליפיוו ,רעיורט ליפיוו ,ךַא
 ,..!שיגעכעד
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 (עניטנעגרַא) ןוָאקרוט .מ

 יד ןוֿפ ץוניס ןיא ןעקרעטש טימ
 רעפמעק-אטעג

 "ויצ ןטס22 םעד ןופ ,לעזַאב ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,1946 רעבמעצעד
 עקידנגלָאפ טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לטרַאקטסָאּפ ַא ,סערגנָאק ןשיטסינ
 :תורוש

 -עג ,ןליוּפ ךרוד ,דנַאלסור ןופ ןוא עקנַאזיטרַאּפ ,ָאטעג ןיא ןעוועג
 ךייא גייל ךיא .(ןרעוועקצוס ןוא ןעדַארג טימ) זירַאּפ ןייק ןעמוק
 ןדלעה ,ןדלעה"ןענַאזיטרַאּפ ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ דנַאב ַא רָאפ
 ..י"ןעייג רענַאזיטרַאּפ , ג"א ןליוּפ ןופ

 -רעשטַאק עקרעמש טימ טקַאטנָאק רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 -ָאמ ןטצעל ןזיב ןטלַאהעגנָא ןיוש טָאה טקַאטנָאק רעקיזָאד רעד .ןיקסניג

 ךיוא ןיוש רעטעּפש ןוא ווירב ךרוד רעירפ .םוקמוא ןשיגַארט ןייז רַאפ טנעמ

 -געגרַא ,זירַאּפ ,לארשי ןיא ןשינעגעגַאב עטפָא ערעזדנוא תעב ךעלנעזרעּפ

 1947 רָאי ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,"ןעייג רענַאזיטרַאּפ , .ליזַארב ןוא עניט

 עקַאט זיא "םוטנדיי עשילױוּפ סָאדק עירעס-רעכיב רעד ןיא טכעלטנפערַאפ

 | ,עבַאגסיוא-ךוב עטשרע סעקרעמש ןעוועג

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ףערטנעמַאזצ רעכעלנעזרעּפ רעטשרע רעודנוא

 יװ ןדנעטשמוא יד יוננעג טשינ קנעדעג ךיא ,1950 רַאונַאי ןיא ,ביבא-לת

 -עג ךיז ןבָאה רימ זַא ,ָאי רעבָא קנעדעג ךיא ,טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ ױזַא

 -ײטש סעקרעמש ןעוועג זיא סע יװ -- ןוא דניירפ עטוג עטלַא יװ ןפָארט

 תעב גָאט ןייק ,ךיז טכַאד ,ןעוועג טשינ ןוא ,"וד רעּפ , ןרָאװעג ךיילג --- רעג

 -רַאפ ,ןפָארטעג ןבָאה טשינ ךיז ןלָאז רימ זַא ,לארשי ןיא ךוזַאב םענעי

 -ײטַאב ךיז ,דנַאל ןרעביא ןגולפסיוא עמַאזניימעג טכַאמעג ,ןעמַאזוצ טכַארב

 ,לג"דא סעמַאנפיוא ןיא טקיל
 קנעדנַא םעד טעמדיוװעג טרעוו סָאװ ,ךוב-רוכזי םעד ןיא ,ָאד ךיא ליוו

 ץוביק; םעד ןיא ךוזַאב ַא ןרעזדנוא ןופ דָאזיּפע ןַא ןענָאמרעד ןעקרעמש ןופ

 ,הירהנ ןבענ ,ןוילעה לילג ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,*תואטיגה ימחול

 -ַאט ,רעלופסקורדנייא ןַא רעייז רעבָא רעצרוק ַא ןעוועג זיא ךוזַאב רעד

 ,טייהנזעוונָא סעקרעמש בילוצ עק

 זיא סָאװ ,רענַאענליװגנוי ַא ,רענליוו ַא ךייא טביירש סע;
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 דו כ 7 מס אז

 רעד ןופ ראטסענ םעד ןכוזַאב הפיח ןייק לכ-םדוק רימ ןענעז ןרָאפעג
 ןעועג :ןעיירד ןיא ןרָאפעג ןענעז רימ .יקסניּפ דוד ,רוטַארעטיל רעשידיי
 -טעּפש ןיוש ןלַאפעגסיוא זיא ךוזַאב רעד .רעוועקצוס םהרבא ךיוא זדנוא טימ
 ןייז ןוא רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ רעטסיימ רעקשטיטלַא רעד ,טכַאנייב ךעל
 -פיוא זדנוא ןבָאה ייז רעבָא ,ור-טכַאנ רעייז וצ טיירגעג ןיוש ךיז ןבָאה יורפ
 ןוא טפַאשטנײרפטסַאג ייז רַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ ױזַא רעד טימ ןעמונעג
 ,דוביכ םענייפ ַא רָאג

 טנגעזעג ךיז הפיח ןיא ןכוזַאב עקינייא ןכַאמ ןכָאנ רימ ןבָאה סנגרָאמוצ
 ןעקרעמש טימ ןוא ביבא-לת ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא סָאװ ,ןרעוועקצוס טימ
 רימ .רעפמעק-ָאטעג יד ןופ ץוביק םוצ ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה
 ןעמַאזוצ זיא סע ןוא ץוחה-דרשמ ןופ ָאטיױא ןטימ ןרָאפעג לָאמ סָאד ןענעז
 -ַאטרַאּפעדךײטַאל ןופ רָאטקעריד רעקיטסלָאמעד רעד ןרָאפעג זדנוא טימ
 ןיא רעטסינימ-לארשי רעקיטציא רעד ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא םייב טנעמ
 ,םורד םהרבא ר"ד ,דנַאלנכירג

 הכע ןיא ןלעטשּפָא לָאמ ךס ַא טזמעג ךיז רימ ןבָאה סגעוורעטנוא
 ,ךיא ייס ,עקרעמש ייס לייוו ,רעפרעד ןיא ןוא ןיקצומ תירק ,םייח תירק
 ןופ ןסורג ןוא ךעלקעּפ ןבעגרעביא ייז ןוא ןשטנעמ ןכוזפיוא טפרַאדעג ןבָאה
 - .לארשי ןכוזַאב ןרָאפ ןדיי ןעוו ,ךיז טריפ סָאד יװ ,עטנאקאב ןוא טניירפ

 ךעלדנע ןענעז רימ ןעוו ,טכַאנרַאפ ךעלשּפיה ןעוועג ןיוש זיא םורַא ױזַא
 -יק ןופ רעניווונייא יד ןופ לייט ַא .עזייר רעזדנוא ןופ ליצ םוצ ןעמוקעגנָא
 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ערעדנַא ,טעברַא רעד ייב ןעוועג רעבָא ךָאנ ןענעז ץוב
 ,סמערָא יד ףיוא םירישכמ ןוא רעדיײלק-סטעברַא ערעייז טימ ,ןרעקמוא ןיא

 זיא ןעמ .סעקינצוביק עלַא טריזיליבָאמ ךיילג טָאה ןעמוקנָא רעזדנוא
 זיא סע .,ןָאטרעביא ןוא גָאט-סטעברַא םעד ךָאנ ןשירפּפָא ךיז ןפָאלעג לענש
 עג שיטקַאפ ןיוש טָאה ןעמ יװ געט עכעלטע טניז .גנוגעװַאב ַא ןרָאװעג
 ןופ גָאט םעד ןגָאזנָא טלָאזעג ןבָאה רימ רעבָא .ךוזַאב רעזדנוא ףיוא טרַאװ
 -יק יד .טכירעגמוא ױזַא ןעמוקעג גנילצולּפ רימ ןענעז ָאד ןוא ךוזַאב םעד
 ןענעז רימ רעבָא ,רַאפרעד ךעלזגורב לסיבַא ןעוועג ןענעז רעדילגטימ-ץוב
 -ויא וליפא ןעוועג זיא סע .עיצַאזיװָארּפמיא רעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג אקווד
 ..,ץוביק ןפיוא לַאפרעביא רעטכירעגמוא ַאזַא רעטנַאסערעט

 לייוו ,עיינ ןעוועג רימ רַאפ ןוא םורד ר"ד ןרַאפ ןענעז רעמינּפ עלַא םגה
 -ַאב ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ץוביק ןופ ןשטנעמ יד טימ ךיז ןבָאה רימ
 -ענ ץלַא ךָאד ןענעז סָאד .טנאקאב טוג ןעוועג זדנוא ןעמענ יד ןענעז ,טנגעג
 עטכישעג עכעלרעדנווו יד ןדנוברַאפ זיא סע ןעמעװ טימ ןשטנעמ ןופ ןעמ
 ןשיאָארעה םעד ןופ ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד ןופ
 -יילק ַא סעּפע ,ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןופ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא
 רעװעשרַאװ ןופ טנַאדנעמָאק רעטייווצ ,ןַאמ ריא) ןיקטעבול היבצ :טייקינ
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 יק ס נ י נג ר עש טַא ק .ש

 "וק ףיוא ןעניפעג ךיז טָאה --- קעטנַא --- ןַאמרעקוצ קחצי דנַאטשפױאדָאטעג
 ,(טכוזַאב רעדנוזַאב םיא ןבָאה רימ ןוא לָאטיּפש ןשירעטילימ ןיא עיצַאר
 ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא קעיארג ןַאפעטס ,רעטסלע ַאדנַאװ ,יקסווָאקישזאב היבוט

 .עכָאּפע רענעי ןופ רעכיב-תונורכז יד ןיא טּפָא ןרירוגיפ ןעמענ ערעייז סָאװ |
 -סױרַא ןגעוו טקַאטנָאק ןכעלווירב ןיא ןענַאטשעג וליפא ךיא ןיב עקינייא טימ
 סע זיא ."םוטנדיי עשילױּפ סָאד, עירעס-רעכיב רעד ןיא תונורכז ערעייז ןבעג
 ,םורד םהרבא ר"ד וליפא .שינעגעגַאב עקידנרינָאיצָאמע ףיט ַא ןעוועג רעכיז
 ױזַא טנעקעג טשינ רשפא טָאה ןוא עלישט ןיא רענעריונעג ַא ךָאד זיא סָאװ
 -ָאיצָאמע קרַאטש ןייז וצ ןזיוועג ךיז טָאה ,עקידנזעונָא עלַא ןופ ןעמענ יד

 ,טרינ
 ןעמענ זיולב ןעוועג טשינ סָאד ךָאד ןענעז םיא רַאפ ...עקרעמש רעבָא

 ןופ טנעקעג טוג םענייא ןדעי טָאה רע .עטכישעג-ספמַאק ןוא תונורכז ןופ

 .ןבעל ןעמַאזניימעג ַא ןופ ,ןעגנורעדנַאװ עמַאזניימעג ןופ ,ןפמַאק עמַאזניימעג

 ףיוא ןעמעװ טימ ,רעדלעוו יד ןיא ןעמעוו טימ ,אפוג ָאטעג ןיא ןעמעוו טימ

 "ייד יד רעביא ,ןלױּפ ןופ תוברוח יד רעביא ןעגנורעדנַאו עקידרעטעּפש יד

 ןיא שינעגעגַאב רעד ןופ טיירפעג ,טשוקעצ ךיז ןעמ טָאה ...ןרעגַאל עשט

 "ניא קיטייזנגעק ,ןגערפסיוא קיטייזנגעק ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןעמ ,לארשי

 ַאּפ ןרָאװעג ןענעז רעטײלגַאב סעקרעמש ,רימ זַא ,ױזַא ןלייצרעד ,ןרימרָאפ

 .רערעהוצ ,רעיושוצ עוויס

 ךָאנ ,גנוי רָאג ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא רעפמעקי-ָאטעג יד ןופ ץוביק רעד

 ,טלעפעג ןעגנוטכירנייא ךס ַא ךָאנ טָאה סע ;ןעיוב ןייז ןופ תישארב םעד ןיא

 -עגנָא ןבָאה רימ .טקידנערַאפ טשינ ןעוועג ךָאנ ןענעז ןעגנוטכירנייא ךס ַא

 ,זיוה-רעדניק םעד ןיא ,םינינב יד רעביא ,ץוביק ןרעביא ריצַאּפש ַא ןביוה

 לארשי ןיא ןיוש ענעריובעג ,רעדניק עטשרע יד ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה טע וו

 קחצי שודק-רעטכיד םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ זיוה םעד ןיא

 ןעלמַאז וצ רעטנעצ רעקיטכיוװ ַא גָאט וצ טנייה זיא סָאװ ןוא ןָאסלענעצַאק

 יד ןיא גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ןשרָאפ ןוא

 .וײזַאא ,וו"זַאא קעטָאילביב יד ,סָאטעג

 ךיז ןבָאה רימ ןוא ןלַאפעגוצ זיא טכַאנ יד ,ןהעש רעבירַא ןענעז ױזַא

 געט רָאּפ ַא ידכב ,ביבא-לת ןייק קירוצ געוו רעזדנוא ןיא ןזָאל טפרַאדעג

 ןבָאה לָאמ סָאד .רענױװַאב ענייז ןוא ץוביק םעד ןכוזַאב וצ רעדיוו רעטעּפש

 עכעלטע ןבילברַאפ טרָאד זיא עקרעמש ,רעדנוזַאב טכַאמעג ןיוש סע רימ

 יד ןבעלפיוא רעדיוװ תונורכז ןוא ןעגנולייצרעד עמַאזניימעג ןיא ידכב געט

 -עג הכוז ןבָאה עקינייוװ רָאנ סָאװ ,ןרָאי ןוא םישדח ,געט ענעי ןופ רעדליב

 .ןבעלוצרעביא ייז ןעוו
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 (עניטנעגרא לעקרעט .ב

  "ףננליו רעקידנעילפ , רעד

 .. . צנדָאמ סעּפע

 ?לענש ױזַא ,ןיוש ןוא תונורכז ןביירש יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןגעוו

 ,.טינ ךיז טביולג סעּפע

 ,1928 ענליוו

 ,ןייּפ ןוא לױרג ןופ ןרָאי .ןַאד טניז ןעגנאגרַאפ ןרָאי ליפוזַא ןיוש

 ןוא תוסיפת ,סעקלַאיסַאפ :ןרעגַאל ןוא סָאטעג ךרוד עטנַאּפשעגכרוד

 ךָאד ןוא דנַאברַאפנטַאר םענופ ןכַאילש עטיירב יד ףױא לרָאי דנו"ענ
 רעמיצ:טַאירַאטערקעס םעניא ןעקרעמש ןופ םינּפ סָאד קידעבעל יו טייטש

 -ןירג רעד תעב ,ענליוו ןיא 18 עקאנילוהאפ ףיוא ןייארַאפטארעטיל ןופ

 ."שנליוו-גנויא רענעגנוזעצ ןוא רעטמערוטשעצ רעד ןופ גנוציז-סגנוד

 טימ ןענוּפשרַאפ רעכעלטנגוי ַא רָאג ךָאנ ,ןַאד ןיוש טָאה ,עקרעמש ןוא
 ןרעסעבוצסיוא ױזַא יו רענעלּפ טכוזעג ,ןעמעלבָארּפ עשירעזיילרעד-טלעוו
 קרַאטש ןוא טימעג סעקרעמש ןעוועג זיא רעווש .טלעװ יד ןרענעשרַאּפ ןוא
 -עג ,לרמז ַא ןגיוצרַאפ ןַאד ןיוש רע טָאה ,המשנ רעד ףיוא טעילאזעגנָא
 .רבח ַא ןטסיירט ןוא ךיז ןקיטומרעד דיל ךרוד ,הניגנ טימ טלָאװ

 ,וטרעביושעצ ַא :ןעקרעמש ןעזעג טינ געט ענעי ןיא ,ןַאד טָאה סע רעוו
 םירבח יד ןוא רע .טומ ןוא ןביולג טימ לופ ,ןטרעמכאיעצ ַא ,ןטעטסַארכעצ
 ןיא טָאה ןעזייר ןמלז :ןרָאװעג טנעקרענָא ןענעז ?ענליוו - גנוי, ןופ ענייז
 שנייז ןוא ,סעקרעמש ,ןייז רַאפ רעיױט םעד טיירב טנפעעג *גָאט רענליוו,
 | .טייקכעלטנפע רעשידיי רעטיירב רעד ןיא גנונעקרענָא םירבח

 יד ,טייקשידיי ןוא שידיי ןופ טָאטש יד ,אטיל'ד םילשורי ,עגליוו
 טנעקרענָא טָאה ,תונואג ןוא טייקכייר רעטלדורּפשעצ רעקיטסייג ןופ טָאטש
 רענייא ןוא .ּםידיחייינב עטעשטשעיּפעצ עריא .עטסגנייב'ש עטסגנוי עריא
 רעד ,רעטסקידעבעל רעד ,רעטסכעלירפ רעד ,רעטסקיטומ רעד  ,ייז ןופ
 ,עקרעמש --- ןעוועג זיא רעטסנגנוזעצ
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 רע .ענליוו ןופ םינוקזךב רעטלטרעצעגסיוא רעד ןעוועג זיא עקרעמש = .
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 יק סנ יג רע ש טַא ק .ש

 -רעדיוש םעד זיב טייקכעלמיטסקלָאפ רעקיצרַאה ריא ןופ ןסָאנעג לופ טָאה
 רעדניק עטבילעג ענייז טימ ןעמאזוצ זיא רע ןעוו ,ךורבסיוא-המחלמ ןכעל

 רעד ןופ ,עטרעמַאהרַאפ .ןרעױמיָאטעג ןיא ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ סענליוו

 רעטייו ייז ןבָאה עטקידיײלַאב ןוא עטקירעדינרעד ,ענעטינשעגּפָא-טלעוו

 סענאקיש עלַא ץָארט ,עקרעמש ןוא ןבעל-רוטלוק ןקיטכיל םעד ןענוּפשעג

 ןטצעל ןגעו טלעװו רעד ןלייצרעד וצ ידכ ,ןבילבעג ןבעל זיא םיוניע ןוא
 -יצרַאה עריא ןופ ,רעפעש ןוא רעיוב סענליוו ןופ טייקיבייא רעד ןיא גנַאג
 ,םינשקע - רוטלוק עסיורג ןוא ןדיי עק
 -ברוד עלַא ףיוא טקוקעג טינ .,ץלַא טקנעדעגרַאפ טוג טָאה עקרעמש ןוא = |
 עקילייה יד ןורכז ןיא ןרָאװעג טצירקעגנייא םיא ןענעז ,ןליורג עטבעלעג
 ןעוו ,1946 בױהנָא ,1945 רָאי ןיא ךָאנ ןוא ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ
 יונעג רע טָאה ,"ענליוו ןברוח, קרעו סיורג ןייז קורד םוצ טיירגעג טָאה רע
 סע רע ,טבעלעגרעביא טָאה סע רעוטירוטלוק סענליוו ןופ רעוװ טסווועג

 ןייא ןייק .דנאברַאפנטַאר ןיא ךיז טניפעג סע רעװ ןוא רעייפ ןיא קעװַא זיא
 .ןרָאװעג ןסעגרַאפ טינ זיא ןעמָאנ

 .טקנעדעג טָאה עקרעמש
 -ונָאמ ןקיבײא ןא טלעטשעג טָאה רעכלעוו ,רעד זיא עקרעמש ןוא

 ןוא ןרעמַאקיזַאג ןיא רעד ,רעטקיניײּפרַאפ רעד ,רעטנערברַאפ רעד .טנעמ
 .ענליוו רעטשארַאפ ןוא רענעגנאגעגסיוא סעירָאטאמערק

 "קידתועינצ ,ןקיטסייג ,ןכעלרעה םעד טקידריװעג טָאה עקרעמש

 -ייהעג ןוא רעטעטכאעג טלעװ רעצנַאג רעד ןיא רעד ןופ קנעדנָא ןכעלשידיל

 | .שידייד-םילשורי רעטקיל
 -עגסיוא ,ןיּפ ןוא ייוו ןטצעל םעד ןעגנוזעגסיוא ךיוא טָאה עקרעמש

 ,ָאטעג ןיא ענליװ רענעגנוזעצ רעד ןופ עידָאלעמ עטמוטשרַאפ יד טלקיצ

 סָאטעג ןופ רעדיל , ךוב ןסיורג} ןייז ןיא עקנאזיטרַאּפ רעד ןיא ןוא רעגאל

 ."ןרעגאל ןוא
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 -כרוד ,םונהיג ירודמ העבש עלַא קידנעײגכרודַא ,המחלמ רעד ךָאנ

 -ַאב רעד טָאה ,טיײירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טלעוו יד קידנזיײרּפש

 טימ ןרָאפ טנָאקעג טינ טָאה רע .ןעמוקַאב לגילפ עקרעמש רעליטש ,רעטכאו

 -עג טָאה רע .טאהעג טינ רע טָאה טייצ ליפוצ ,ףיש ןייק טימ טינ ןַאב רעד

 -עגסיוארָאפ רע טָאה רשפא ,טסייוװ רעוו .רעמ ןוא רעמ ןּפאכניירַא טלָאװ

 ,טייצ קינײװ רעייז ,קינייװ ןבילבעג םיא זיא סע זא ,טליפ

 "רַא ןיא טצעזַאב ךיז ףוסל ןוא ךיירקנארפ ,ןלױּפ --- דנאלסור ךָאנ

 טימ ןגיוצעגוצ ןוא ןענווװעג בושי ןשידיי ןסיורג םעד טָאה רע וװ ,עניטנעג

 .ןוגינ ןכעלמיטסקלָאפ-שידיי קיצרַאה ןייז טימ ,דיל ןייז

 הדימ ןייז ןעוועג טינ .טרָא ןַא ףיוא ןציז טנָאקעג טינ טָאה עקרעמש
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 ןיא  יקסניגרעשטַאק = .ש

 יקסוועלימעשזנ אירָאטקיוװ

 בסיוא םיא טָאה עכלעוװ

 .טייציַאטעג רעד ןיא ןטלַאה

 על

 סע

 -ניגרעשטַאק .ש
 רעד ןוא  יקס
 -ינשיס .א רעטכיד
 זָאר



 ,1945 רָאי .המחלמ רעד ךָאנ ענליוו ןיא רעביירש עשידיי ןשיווצ

 -ַאק .ש ,שטיוװָארעשָא שריה ,שיקרַאמ .ּפ ,עדאסאי .י :סטכער ףיוא סקניל ןופ ,ןציז סע

 ןילעי .ר ןוא ןעזייא .א ,ןַאמצַאל .י ,סינעליסילייב :ןעייטש סע ,יקסניגרעשט

 145 רָאי ןיא ענליוו ןיא רעביירש עשידיי טימ

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןוא עדאסאי ,שטיווַארעשַא ,ןילעי :סטכער ףיוא סקניל ןופ



 -הריתיהמשנ טלעפ םוטעמוא ,טרעמוארַאפ ןדיי ןציז םוטעמוא .עבט ןוא

 ,רע טגניז זיא .טכיוועגכיילג ןקיטסיײיג ןייק ןעניפעג טינ ןענָאק ןדיי ,טייקיד

 סָאװ יד ,רעליימ עטכַאמרַאפ עמוטש ןוא גנאזעג םוצ רע טפור ,עקרעמש

 -בדרַאפ- קיצרַאה ַא ךיז 1 טגָארט .ןיוש ןוא ,ךיז ןענעפעעצ ,ןעגניז טינ ןענָאק

 ,ללח ןיא ןוגינ רעטהק

 ?טמוטשרַאפ ןיוש גנאזעג סָאד זיא ?ןיוש ןוא

 א יא

 ,צקרעמש

 טניפעג ווו .עקרעמש יו טלַאטשעג ַאזַא ךָאנ ףיוא ןזײװנָא ךָאנ טוורּפ
 ?עקרעמש יו דנאלרבח ןופ רבח ַא רעבָא ,רבח ןימ ַאזַא ךָאנ ןעמ

 .גלַאפרעד רענייא טָאה ןוא .קלָאפ רעװש ַא עודיכ ,ןענעז רעביירש
 עקרעמש ,דובכ ןוא םור ןופ ןסינעג ןײלַא ,ןיילַא ןייז טלָאװעג רע טלָאװ
 ןופ רעטשרע רעד קעװַא רע זיא .דובכ ןבָאה עלַא זַא ,טינ טרַא םיא ,טינ
 זַא .טריּפשרעד ,סערייא סָאנעוב ןייק זירַאּפ ןופ רעביירש עּפורג רעזדנוא
 עג .טלעוו ַא טרעקעג ,יאוואד זיא ,ןענעדרָאנײיא רעביירש ךיז ןענָאק ָאד
 -עוב ןופ םינקסע עלַא טגייצרעביא ןוא טריטיגַא ,ןצנאטסניא עלַא ןיא ןפָאל
 ןָאק ָאד ,טמוק םירבח :זירַאּפ ןיא רעביירש יד טרעטנומעג ,סערייא סָאנ
 רעיינ ןייק רַאפ ןבָאה ארומ טינ ,קיאור ןבעל ןוא ןענעדרָאניײא ךיז ןעמ
 -יירש ענעמוקעג-יינ רַאפ ןטנװָא-םינּפ-תלבק ףיוא טייטש עקרעמש .המזחלמ
 ןקיטומ םעיינ ַא ןשירפ ַא טיצרַאפ ןוא םינּפ ןטלארטשעצ ַא טימ רעב
 ענייז ןופ לרוג ןגעו טגרָאז רע .עקרעמש ,טעברַא ןיוש טָאה רע .ןוגינ
 רעד ןוא ייז ןופ םענייא ןדעי טימ ךיז טריסערעטניא ,םירבח ענעמוקעג
 ,ןדירפוצ ןייז לָאז ןעמ ,ןבעל ןיא טייג םיא ,רקיע

 ,ןעקרעמש ןעוועג ליווװ םיא זיא

 נא לא
* 

 ,טורעג טינ טָאה רע .ןדָאלַאב ןעוועג עקרעמש זיא רענעלּפ ךס ַא טימ
 ןייק ָאטינ .ןענָאיװַא יד טימ ןגיולפעג ןוא ןפָאלעג רע זיא רעלענש ,רעכיג
 ןופ ןרָאטָאמ יד טעמושזעג ןבָאה קישיור ןוא .,"ןטרַאװ טינ ןָאק ךיא, .טייצ
 -ןעגאלּפָארעַא ךיז ןבָאה טקיטניװעצ ןוא טמערוטשעצ קישַאר ,ןענָאיװַא יד
 ...ויב ,ןעלגילפ

 ןיא סעקרעמש גנאזעג עטסנעש ,עטסעב סָאד ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 ,ןבעל ןייז ןופ ילב עמַאס

 .סעקרעמש דיל עטצעל סָאד ןרָאװעג זיא טמוטשטנַא
 -רַאפ ןוא טניירפ ןוא םירבח ,דניק ַא ןוא יורפ ַא טמותירַאפ טָאה רע

 רעד טרעידטרַאפ ןוא טלבַארַאפ ,דיל עשידיי סָאד ןיא ןרָאװעג טמותי
 ,םיאנוש ערעזדנוא עלַא סיעכהל וצ ףיוא ,ןוגינ רעקיצרַאה-שידיי רעטנוזעג
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 יק ס נג י ג ר עש טַא ק  .ש

 טלָאװעג טכַאנ רעצרַאװש-גנַאל ,רערעטצניפ רעד ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו
 ,ןטכינרַאפ ,ןעקרעמש .,םיא ןוא זדנוא

 א
* 

 ...ןגיולפרַאפ ןוא --- עקרעמש ןגיולפעג רע זיא
 טינ ןוגינ ןייז ןיוש טעװ רעמ .ןכליהּפָא טינ דיל ןייז ןיוש טצװ רעמ

 עשרבח יד ןליפ טינ ןיוש רימ ןלעוו רעמ ןוא ,רוביצב גנאזעג ןיא ןסיירטימ

 | ,ןעקרעמש ןופ ןקורד:-טנַאה
 ...דיל ןייז ןופ ,ןעקרעמש ןופ לרוג רעד :לרוג רעד זיא סע םאזיורג יו
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 (עניטנעגרַא) שטיוװַָאסַאנָאי קחצי

 רעקעלּפטנַא רעד יקסנינרעשטַאק .ש
 קינַארט חרובנ רעזדנוא ןופ

 ןגעוו ,רעיורט ןיא ןוא ייוו ןיא ,ןביירש ןוא ןדייר עכלעוו עלַא טעמכ
 םעד ןיקסניגרעשטַאק ןגיוא יד רַאפ לכ-םדוק ןבָאה .,יקסניגרעשטַאק .ש
 טָאה דלייאוא רַאקסָא .רעיוב-רוטלוק ןוא רעפמעק םעד ,רבח םעד ,שטנעמ
 רָאנ ןבעגעגּפָא ךיא בָאה ןביירש םעד :טגָאזעג ןסקָאדַארַאּפ ענייז ןיא לָאמַא
 -רעשטַאק ךיוא .ןבעל םעד ןבעגעגּפָא ךיא בָאה ינעשז ןיימ ,טנַאלַאט ןיימ

 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ לייט ַא רָאנ ןבעגעגּפָא ןביירש םעד טָאה יקסניג
 רע טָאה ןשטנעמ ףיױא גנוקריוו ןייז ןוא ןח ןייז ןופ טפלעה עטסערג יד
 געט עלַא ךרוד ךיז טימ ןגָארטעג ייז טָאה רָאנ ,ריּפַאּפ םעד טיורטעג טשינ
 טימ טכַאמעג טנאקאב עקַאט ךיז טָאה רע .,ןבעל ןטינשרַאפ-גנוי ןייז ןופ
 רעד עטסנעש יד ,דיל עטסנעש סָאד רעבָא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ענייז
 דיל סָאד ןעוועג זיא ןיילַא רע .ןבעל ןייז טימ ןבירשעגנָא רע טָאה גנולייצ
 -נעמ וצ טפַאשביל ןופ דיל סָאד ,טייקסטוג ןופ דיל סָאד :רעדיל ענייז ןופ
 ןופ דיל סָאד ןוא קלָאפ ןשידיי ןוא שידיי וצ טפַאשביל ןופ דיל סָאד ,ןשט
 טרעיולעג טָאה טױט רעד ןכלעוו ףיוא רעטכיד ןשידיי ַא ןופ לרוג ןשיגַארט
 ,דרע ןוא למיה ןשיװצ טקַאּפעג םיא ןוא ןגיוא רעטנזיוט טימ

 רע טָאה ךָאד .ןרָאי ענייז ןופ ילב עמַאס ןיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא רע
 טינ ןכיירגרעד ערעדנַא סָאװ ,סָאד טכיירגרעד וצ ןזיװַאב ןבעל ןייז טימ
 רעד ןיא ןרָאװעג טבילַאב קיטכירפיױא זיא רע ,ןרָאי ליפױזַא לּפָאט ןיא
 טייז רענעי ןופ יד ןענעכער טינ לָאז ןעמ ביוא ןוא טלעװ רעשידיי רעצנַאג
 םיא ףיוא ןעמ ןָאק ,ןבָאה וצ טנייפ סָאװ רַאפ טַאהעג םיא ןבָאה סָאװ ,הנחמ
 גנורערַאפ טימ טַאז ,טּפַאשביל טימ טַאז ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע זַא ,ןגָאז
 | ,טייקטרעדנוװַאב טימ טַאז ןוא

 ףטסנעש םעד וצ טכיירגעג טָאה שטנעמ רעד יקסניגרעשטַאק .ש
 ,ןכיירג רָאנ ןָאק שטנעמ ַא סָאװ

 ןיקסניגרעשטַאק רַאפ ,רקיעב ,ןעוועג טיוט רעד רעבָא זיא קידתוירזכא
 םיא ,ילפ ןטסעב ןיא לגילפ יד טקַאהעגרעטנוא רע טָאה םיא .רעביירש םעד
 טָאה רע רעכלעוו וצ גנוכיירגרעד רעד וצ געװ םעד ןטינשעגּפָא רע טָאה
 ,טיירגעג ךיז
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 יל ס ניי ג ר עש טַא ק .ש

 ןובזע ןייז ןיא ןעלבירג וצ ךיז היכז עקירעיורט יד טַאהעג בָאה ךיא
 -רַאפ וצ טנכייצעגנָא ךיז טָאה רע רענעלּפ עשירעביירש לפיוו סייוו ךיא ןוא
 "עג ןציטָאנ ,ןביירש וצ טיירגעג ךיז טָאה רע ןכַאז עיינ לפיוו ,ןכעלקריוו
 -ירׂש ןופ טייצ יד םיא רַאפ ןעמוקעג זיא סע ,ןפרָאװעגנָא רענעלּפ ,טכַאמ
 ןעמוקעג זיא סע .טיײקנענַאטשעגסױא רעשירעפעש ןופ ,טייקפייר רעשירעב
 ,טייקכעלנעזרעּפ ַא -- רעביירש ַא יו ןקעלּפטנַא וצ ךיז טייצ יד םיא רַאפ
 ןסירעגנײרַא ךיז טָאה רֹע .ןעניגרַאפ טינ סָאד םיא טָאה טױט רעד רעבָא
 ודנוא זיא סָאװ תיירזכא ןַא טימ ןבעל שירעפעש ןייז ןסירעגרעביא ןוא
 | ,ןייטשרַאפ וצ טינ עכעלברעטש

 קיציא וצ טרעקעגמוא לָאמַארעדיװ ןציטָאנ ענייז ןיא ךיז טָאה רע
 רעד ןופ גנוקעלּפטנַא עיינ ַא ןעגנערב טלָאװעג זדנוא טָאה רע .גרעבנטיוו

 .עידעגַארט רעקיזָאד
 יַאב טינ טָאה לרוג רעד ןוא טכַארטעג טָאה רע ...טלָאװעג טָאה רע

 ,טרעש
 ,רימ ןענייוו עקַאט ףיורעד

 יי

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןעגנוזעג ןרעו רעדיל סיקסניגרעשטַאק ,ש
 ןשיוצ רָאנ טינ ,ןרָאװעג טמירַאב זיא "ענליוו ןברוחק ךוב ןייז .טלעוו
 -םיוא ייווצ ןיא ןענישרעד ןענעז *ןעייג רענַאזיטרַאּפ , ענייז ,ןדיי רענליוו
 "ַאק ןוא רעפמעק רעד יקסניגרעשטַאק ךיז טקעלּפטנַא ייז ןיא ןוא סעגַאל
 .טרעו ןוא עטסקיטכיװ עמַאס סָאד רעבָא .רעביירש רעד יקסניגרעשמ

 ךוב עטסשירעביירש סָאד ,ןבירשעגנָא טָאה יקסניגרעשטַאק סָאװ עטסלופ

 רע ןכלעוו ךרוד ךוב סָאד ןוא ןבעל ןייז ןיא טגנערבעגסױרַא טָאה רע סָאװ

 ךובררַאומעמ סָאד זיא רוטַארעטיל-ןברוח רעשידיי רעד ןיא ןײגנײרַא טעװ
 ."ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא;

 ענייא סָאד יװ רעמ טינ ןבירשעגנָא ןעוועג טלָאװ יקסניגרעשטַאק ןעוו

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעביירש ַא יו ןבילבעג ןעמָאנ ןייז טלָאװ ךוב

 ןבירשעג ןענעז סָאװ רעכיב ענעי ןופ סנייא ,ךוב"ןרַאומעמ ַא זיא סע

 ןיא סע רעבָא ,ןברוח ןגעוו ןברוח ןכָאנ ןופ הפוקת רעד ןיא בורל ןרָאװעג

 רָאנ ,ןטקַאפ זיולב טינ ןירעד ןַארַאפ זיא סע לייוו ,רעביירש ַא ןופ ןבירשעג

 | ,.לרוג ךיוא

 יַאק סָאװ עטסלופטרעוו ןוא עטסעב סָאד ,ךוב ןקיזָאד םעד עקַאט ןוא

 "יו יד ןעמדיוו ךיא ליװ ןבעל גנוי ןייז ןיא ןבירשעגנָא טָאה יקסניגרעשט

 .תורוש עקידדרעט
 א

 טמענרַאפ שטײדײצַאנ ןגעק ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןשידיי ןופ עטכישעג יד
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 דו כל מט ַאז

 גנוריסקיפרַאפ רעד ףיוא לייוו ,רוטַארעטיל-ןברוח רעזדנוא ןיא טרָא סיורג ַא
 .ןעוועג דיּפקמ סרעדנוזַאב רימ ןבָאה עטכישעג רעקיזָאד רעד ןופ

 ןבירשעג ףמַאק ןטנפָאװַאב ןשידיי ןגעוו ןעמ טָאה עקירעמַא-ןופצ ןיא
 ןעמ טָאה דנַאלסור ןיא ,ןבדוח ןגעוו טסווועג טָאה ןעמ רעדייא ,רעירפ ליפ
 רָאנ ,(ןדיר טגעמעג ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאמעד) טדערעג ןברוח ןגעוו
 ,שטייד ןגעק ףמַאק ט"מ ןעוועג ןדנוברַאפ זיא רֶע ליפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא ףיוא

 -עטשַאב, ןימ ַא טריפעגסיוא טָאה רוטַארעטיל-ספמַאק עקיזָאד יד
 ,רענעייל ןשידיי ןופ ןליוו םעד ןעמוקעגכָאנ זיא יז ."גנול

 ןיא סקעלּפמָאק-תולפיש םעד ןריסנעּפמָאק וצ גנַארד רעקידלַאװעג רעד |
 יו הטיחש רעד וצ; ןעגנַאגעג טשרמולכ ןענעז רימ סָאװ ,טימרעד תוכייש
 .רוטַארעטיל רענַאזיטרַאּפ רעד ףיוא עפש יד ןפורעגסױרַא טָאה *ףָאש

 ןופ רעכיב עכעלרע ןוא עטוג יד ןשיװצ ןענעז ,ךעלנייוועג יו ןוא
 ןגעוו תוישעמ-עבָאב עשלַאפ ןוא עטכעלש ליפ ןענישרעד ךיוא ףמַאק ןשידיי

 ןרָאװעג זיא ,ףָאטש-ןעייל ןרָאװעג זיא הרובגייּפ עשידיי יד .טייקשידלעה
 ,רעמירַאב רעדָא ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ יילרעלכ רַאפ עמעט-רוטקעל

 ןוא טעינילכרַאפ דימת םַאנסױא ןָא ךיז טָאה קיטנעזנעצער עשידיי יד
 ןיא ןוא רקשל תמא ןיב ,לוחל שדוק ןיב ןייז לידבמ וליפא טוװרּפעג טשינ
 -ָארעה ןשידיי ןופ ,הרובג רעשידיי ןופ עטכישעג יד זיא ןופרעד טַאטלוזער
 ,םירקש ךרוד ןרָאװעג טשלעפרַאפ ,סנגיל טימ ןרָאװעג טקיטסימרַאפ םזיא
 רעזדנוא ןופ םינּפ סָאד ןענעקרעד טרעהעגפיוא ןעמ טָאה ייז בילוצ סָאװ

 ,םזיגַארט ןשידיי ןטכע -
 זיא קיאַארעה רעשידיי רעזדנוא רַאפ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד םורָאװ

 ,קיגַארט יד ןבילבעג ןוא ןעוועג

 28 ל8
4 

 ןופ םינּפ סָאד טקעלּפטנַא קירוצ טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא
 םזיאָארעה רעזדנוא ןופ םינּפ עשיגַארט עשידיי סָאד ,טייקשידלעה רעזדנוא
 ."ןבעל טלָאװעג בָאה ךיא , ךוב ןייז טימ ןײטשטַאנַארג לאיחי ןעוועג זיא

 -ייוו ַא ןעוועג זיא *ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא , סיקסניגרעשטַאק .ש
 עטכישעג-ןברוח רעזדנוא ןעײרפַאב ןופ געוו ןפיוא סיורָאפ טירט רעקידרעט
 ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשלַאפ ןוא ײרעמירַאב ,רקש ןופ ןסקוװנָא יילרעלכ יד ןופ

 שז רימ ןעוו ,טלָאמעד וליפא ,קיגַארט רעזדנוא ןופ ךוב סָאד זיא סע
 ,ןדלעה ןעוועג ןענ

 ,אנוש ןופ רָאנ טשינ ,ןטילעג רימ ןבָאה עטכישעג רעצנַאג רעזדנוא ןיא
 טימ ןעמַאזוצ ןפמעק טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טַארַאפ ןופ ךיוא רָאנ
 רָאג ןוא ןישטלָאט ןקידרעטעּפש םעד זיב ,רתיב ןקילָאמַא םעד ןופ .זדנוא
 ערעזדנוא ןבָאה ,דנַאלסורסיײװ רעדָא ,עטיל ןיא דלַאװ-רענַאזיטרַאּפ ןטצעל
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 טָא ןיא ,טנייפ ערעזדנוא ךיוא ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ םיאנוש סמיאנוש
 -לעה רעזדנוא טקעלּפטנַא רימ ןבָאה האנש רעכַאפייװצ ןופ ןעגנוגנידַאב יד
 רעזדנוא ךיוא רעבָא טגיל ָאד ,קיגַארט עשידיי רעזדנוא טגיל ָאד ,טייקשיד
 ,חוכ רעשידיי

 -רעשטַאק טלייצרעד ,"ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא  ךוב ןייז ןיא
 ןייז ןגעוו קידנגייצרעביא ןוא ךעלדליב ,לופסגנומיטש ןוא קידנריר יקסניג
 טרעדנַאװעגמורַא ןכָאװ טָאה רע יו ,םעד ךָאנ ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקקירוצ

 עקיזָאד סָאד םַאזקרעמפיוא טנעייל .םיוג ןשיוצ טלעוו רעיירפ רעד רעביא

 שטנעמ ַא ;ןַארַאפ זיא ןירעד קיגַארט ליפיוו ,ךיז טכַארטרַאפ ןוא לטיּפַאק
 רעיירפ ַא ןופ םוא ךיז טרעק ,הסיפת רעטסקילורג רעד ןיא םוא ךיז טרעק
 ,דיירפ םיא רעקמוא רעקיזָאד רעד טיג ךָאד ןוא טוט ןוא רעגנוה וצ טלעוו
 ןעוו ,ןגיוא יד ןיא ןרערט (קידנענעייל זדנוא ךיוא ןוא) םיא ךיז ןלעטש ךָאד

 לרוג רעשידיי רעד ןויסנ רעסָאװ רַאפ טָא .ענעגייא ןשיווצ ךיז טעזרעד 'וע
 רעדייא ,ענעגייא ןשיװצ טױט רעד רעסעב !טלעטשעגקעװַא זדנוא טָאה
 םעד טניה יװ ןּפַאנש עכלעוו ,עדמערפ ןשיווצ ןבעל-רַאפעג עקידכעבענ סָאד

 סעיזוליא ערעזדנוא ןופ ףוס רעד זיא סָאד ,טייקדמערפ רעזדנוא ןופ חיר

 "ירט ערעזדנוא עלַא ןופ ףוס רעד זיא סָאד ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ןגעוו

 ןגרָאמ ןקידתופתושב ןרַאפ ףמַאק םעד ,טייהשטנעמ רעיינ רעד ןגעוו ןעמ

 -ַאמ רעקילָאמַא רעד ,ןײלַא יקסניגרעשטַאק ןוא .טלעוו רעקידרשוי רעד ןופ

 ןָא ,טנעמָאמ-לרוג ןקידנויסנ ןיא זומ ,טייהשטנעמ רעקידנגרָאמ רעד ןיא ןימ

 וצ סיוא טמוק ןדיי זדנוא זַא ,ןקיטעטשַאב ,גנולדנַאה ןייז טימ רָאנ ,רעטרעיו

 ןוא טשינ רימ ןענעק עדמערפ ןשיװצ ןבעל לייוו ,ענעגייא ןשיװצ ןברַאטש

 .טשינ זדנוא טזָאל ןעמ

 ?ןרזחרעביא ןפרַאד תמא ןשיגַארט ןקיזָאד םעד ןעמ טעװ לָאמ לפיוו

 -פיוא ןרָאט טינ ןעמ טעװ לָאמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט !לָאמ רעטנזיוט

 טעמכ זַא ,טלעוו ןקע עלַא ןיא ןדיי יד ןענָאמרעד וצ ןוא ןלייצרעד וצ ןרעה

 -לעפ-םידיחי .טדנעשעג ןוא טבױרַאב ,טעדרָאמעג זדנוא ןבָאה רעקלעפ עלַא

 "סערג יד רעבָא .ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה רעקלעפ יד ןשיװצ םידיחי ןוא רעק

 טימ ןוא טױט רעזדנוא וצ קיטליגכיילג טקוקעגוצ ךיז טָאה טייהרעמ עט

 ןקיזָאד םעד ןענעק רימ .םוקמוא רעזדנוא וצ ןפלָאהעג טעטיוויסַאּפ ריא

 ןרידיווער טשינ ךיז טליװ ןצימע סָאװ םעד בילוצ ןענעקיילרַאפ טשינ טקַאפ

 ךרוד טרעװ רעצימע סָאװ ,םעד בילוצ רעדָא ,גנולעטשייײטרַאּפ עטלַא ןייז

 ןשיגָאלָאעדיא ןקילָאמַא ןַא ןופ סעילַאװכ יד ףיוא ןגָארטעג ץרעניא רעד

 .תועט
 1 א

 רעד וליפא) ָאטעג רענליוו ןופ םוקמוא רעד ןוא ףמַאק רעד ,ןבעל סָאד

 .סעיינ ןייק טשינ זדנוא רַאפ זיא ,(גרעבנטיוו קיציא ןופ טיוט רעשיגארט
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 דוב 7 מ ַאז

 ןיוש זדנוא ןענעז ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריסַאּפ ,עלַא טעמכ רעדָא ,עלַא יד

 סָאד ןעוועג זדנוא רַאפ רעבָא זיא יינ .רעכיב ערעדנַא ןופ ןעוועג טנַאקַאב

 -יס ןופ טייק עקיליורג יד ןטכױלַאב טָאה יקסניגרעשטַאק ןכלעוו טימ ,טכיל
 -יטש יד רָאנ ,טרּפ רעד טשינ זדנוא רַאפ זיא יינ .ןבעל-ָאטעג ןיא סעיצַאוט

 ,עיצקַאער יד ןוא ןעגנַאגעגפיוא זיא טרּפ רענעי רעדָא רעד ןכלעוו ןיא גנומ

 זיא ךוב ןייז ןיא עיינ סָאד .טימעג ןשידיי ןיא ןפורעגסורַא טָאה רע סָאװ

 טקירדעגסיוא טרעוװ סָאװ ,לרוג רעשידיי רעד רָאנ ,טקַאפ רעד ןעוועג טשינ

 | ,טקַאפ םעד ךרוד

 ךַאנ ךיז טָאה ןײלַא רבחמ רעד זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג בָאה ךיא
 רעקידלרוג רעד ןופ ןובשחורךיד ןלופ גונעג ןייק ןבעגענּפָא טַאהעג טשינ

 -וטניא עשירעביירש יד .,ךוב ןייז ןיא טקעלּפטנַא טָאה רע סָאװ ,טייקשידיי

 רעד זיא רעביירש רעד ,לכש ןכעלשטנעמ ןופ רעפיט רעבָא טפיירג עיציא
 ריא ןטלַאהַאב טשינ ןעק רע ,גנוקעלּפטנַא רעוויטיאוטניא רעד ןופ חילש
 ןשיגָאלָאעדיא רעדָא ,ןשיגָאל ןייז טימ טינ טמיטש סָאד ןעוו וליפא ,טכיל
 רעד רָאנ ,קלָאפ םוצ טדער סָאװ ,רעד טשינ זיא רעביירש ַא .םענַאב-טלעוו
 רעד ןוא קלָאפ ןופ שינעטנעקרעד יד ,קלָאפ סָאד טדער סע ןכלעוו ךרוד
 ,קלָאפ ןופ לרוג

 לרוג רעד טדערעגסױרַא ךוב סיקסניגרעשטַאק ךרוד טָאה טּפָא רָאג ןוא
 ,קלָאפ רעזדנוא ןופ

 עג יקסניגרעשטַאק ךיז טָאה ,אנוש םייב ,טייז *רעשירַא; רעד ףיוא
 ןעזסיוא לָאז רע ,םינּפ עשידיי סָאד ןריקסַאמ טזומעג ,ןלעטשרַאפ טוומ
 ,יד ןשיװצ ,עטעדניברַאפ יד ןשיװצ ,דלַאװ ןיא רע זיא טָא ןוא .שיאיוג
 ,אנוש ןעמַאזנימעג ןגעק ףמַאק ןייז ןיא טריסערעטניארַאפ ןענעז סָאװ
 ןופ גנוזָאל רעד טימ םוטעמוא ןוא דימת ךיז ןריטַאקַאלּפ סָאװ ,יד ןשיוצ
 "דביירפע ענייז ייב גָאט ןטשרע םעד ןיא ןיוש ןוא .טפַאשדניירפ-רעקלעפ
 -סַאמרַאפ לָאמַארעדיװ ,םינּפ שידיי ןייז ןטלַאהַאברַאפ לָאמַא רעדיוו רע זומ
 ןַארַאפ ךָאנ זיא .טייקשידיי ןייז ןענעקיילרַאפ ,ןעזסיוא ןשידיי ןייז ןריק
 רעקלעפ יד ןשיװצ לרוג ןשידיי ןגעוו רעכעלקירדסיוא טדער סָאװ ,סעּפע
 | ?טלעוו רעד ןופ

 -רילַאדעמ עטלייצעג יד ןגעוו ןקיוּפ-לסעק עלַא ןיא טקױּפעג טָאה ןעמ
 וצ טייקכעלגעמ יד ןענופעג דלַאװ ןיא ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עס
 סע .רעקלעפ ערעדנַא ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ אנוש םעד ןגָאלש
 דלַאװ:רענַאזיטרַאּפ רעד זַא ,קורדנייא רעד ןעמוקַאב טינ רועיש ךיז טָאה
 ןבעלוצכרוד ןסנַאש טַאהעג ןבָאה ןדיי וװ ,טרָא עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא
 -סיוא טינ סנַאש םעד ןבָאה ייז ביוא ,קידלוש ןײלַא ןענעז ייז ןוא המחלמ יד
 ךָאד דלַאװ ןיא ןלַאפ סָאד טָאה --- וצ ןעמ טיג -- לַאפ ןדעי ףיוא .טצונעג
 -יזמוא יוװ .דובכ ןשידיי םעד טריטיליבַאהער טָאה סע לייוו ,ןיז ַא טַאהעג
 "רעוו עטבױלגַאב יד טנעייל ןעמ ןעוו ,ןענעז דייר עקיזָאד יד שלַאפ ןוא קיג
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 ןשידיי םעד ףיוא טָאה דלַאװ ןיא .יקסניגרעשטַאק ןופ ןבעלידלַאװ ןגעוו רעט

 -- שטייד ןופ םיאנוש יד ךיוא רָאנ ,שטייד רעד רָאנ טינ טרעקָאלעג ןבעל
 יילרעלכ ןוא ןעמענ יילרעלכ טימ הער היח עשיטימעסיטנַא עקיבא יד
 -יטש ןבָאה ןיײלַא רימ ןוא ,ןפרָאװעגרָאפ זדנוא טָאה ןעמ .,?סעיגָאלָאעדיא;

 ,דלַאװ ןיא קעװַא טינ ןענעז ייז יאמלה ,ןדיײ-ָאטעג יד ןפרָאװעגרָאפ טייהרעל
 ָאי ןענעז עכלעוו ,יד ןופ עגַאל יד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא יו רעבָא ,ףמַאק םוצ
 ,דַארג ןרעקירעדינ ַא ןופ ןשטנעמ ןעוועג ייז ןענעז דלַאװ ןיא ךיוא ?קעװַא
 יבטוח טכַאמעג ייז ןופ טָאה ןעמ ,ןבעגעג טינ ייז ןעמ טָאה רעוועג ןייק
 יד רַאפ רעטכירַאפ-רעדיילק ,רעטיירג-ךסע ,רענידַאב --- םימ יבאושו םיצע
 ןופ ,רַאפעג ןופ טנעמָאמ ַא ןעמוקעג זיא ןוא ,רעיצירטַאּפ עשינַאזיטרַאּפ
 סטָאג ףיוא ,רקפה ףיוא טזָאלעגרעביא ןדיי יד ןעמ טָאה עדַאקָאלב רעשטייד
 קיניײװ ךָאנ זיא .רעוועג ןטימ ןגָארטעגּפָא ךיז ןעמ טָאה ןײלַא ןוא טָארַאב
 ןוא רעוועג ןייק ןבעגעג טשינ ,ןפלָאהעג טשינ ןדיי יד טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד

 -לעז םעד רַאפ .טעדרָאמעג וויטקַא ךיוא ייז ןעמ טָאה ,ןפמעק טזָאלעג טשינ
 עטסטכייל יד ןעמוקַאב טָאה רענַאזיטרַאּפ רעשיאיױג ַא סָאװ ,אטח ןקיב
 ןסָאשעג ןעמ טָאה אטח ַא ןָא ךיוא ןוא ,ןסָאשרעד דיי ַא ןעמ טָאה ,ףָארטש
 רעפיט ןוא רעסערג זיא סָאװ ,דיי םוצ האנש רעקיבײא רעד תמחמ ןסָאשעג
 .ןעגנוזָאל עקיפיואנביוא ײלרעלַא ןופ

 יד ןעור טזָאלעג טינ טָאה םיא .טבױרַאב ןדיי יד טָאה שטייד רעד
 -ָאי .טלַא רעייז ןיוש עדנעגעל יד זיא ,בגא) .דלָאג ןשידיי ןגעוו עדנעגעל
 תעב ןבָאה ןרענָאיגעל עשימיור יד ךיוא זַא ,טלייצרעד סויוואלפ סופעס

 לייוו ,רעכייב יד ןדיי ליפ ייב ןטינשעגפיוא םילשורי ןופ גנורעגַאלַאב רעד
 דלַאװ ןיא ךיוא ,(דלָאג ןטלַאהַאב טרָאד ןבָאה ןדיי זַא ,טביולגעג ןבָאה ייז
 ןרַאסימָאק עשינַאזיטרַאּפ יד טציירעג דלָאג ןשידיי ןגעו עדנעגעל יד טָאה

 ןטשרע םעד ןגעוו גנולייצרעד סיקסניגרעשטַאק ךָאנ טרעו סע קידהמיא יו
 -טנַאמ ,ךעלרעגייז ערעייז ןופ ןדיי טבױרַאב ןעמ ןעוו ,דלַאװ ןיא םענייז גָאט
 ,דלָאג ענעטלַאהַאב סָאד ייז ןופ ךָאנ טגנַאלרַאפ ןעמ ןוא לוויטש ןוא ןעל

 סָאד ןעוט ײז !"רעטער; ערעזדנוא !"דניירפ, ערעזדנוא ?סָאד טוט רע
 תועיבצ רעמ טימ .,עיזירקָאּפיה רעמ טימ רָאנ ,שטייד רעד סָאװ ,עקיבלעז

 .ןדיי וצ האנש רעקיבלעז רעד טימ רעבָא ---

 טלָאװעג טָאה ןעמ לייוו ,ףמַאק ןשידיי םעד טלָאװעג טשינ טָאה ןעמ

 ןזיװַאב קידנפמעק ןוא טפמעקעג ךָאד ןבָאה ןדיי ביוא .טיוט ןשידיי םעד

 -תורוד רעייז ןיא ןבָאה ןדיי סָאװ ,רַאפרעד ןעשעג סָאד זיא ,טייקשידלעה

 -צַאוטיס עכלעזַא ןצונוצסיוא טסוװעג ןוא ןענַאטשרַאפ גנורַאפרעד רעקיד

 וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג ייז טזומעג וחרכ לעב טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,סעי

 ןוא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עשיווטיל ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ ביוא .ןריטסיזקע

 םעד ןיא .עטיל ןופ ןדיי וצ ןעמוקנָא ןעמ זומ ,ָאטינ ןענעז רעניווטיל ןייק

 לָאר יד טריזירעטקַארַאכ טלוב גונעג ךיוא זיא דָאזיּפע ןשילָאבמיס ןקיזָאד
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 דו ב ? מ ַא ז

 ,ו"זַאא סנַאמדלעּפ וקרעב יד ,סנַאמיז יד ,רעטערַאפ ענעגייא ערעזדנוא ןופ

 ,ו"זַאא

 יָא לא
: 

 טנעיילעג בָאה ךיא תעב ןלַאפַאב ךימ זיא דחּפ ןוא המיא ןופ ליפעג ַא

 טליײצרעד טרעװ ךוב םעד ןיא שטָאכ ,ךוב-רענַאזיטרַאּפ סיקסניגרעשטַאק
 ,ןופרעד ןעמונעג טשינ ךיז טָאה ליפעגיקערש ןיימ .הרובג רעשידיי ןגעוו

 רָאנ ,םיאנוש עיינ ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טסווורעד ךיז בָאה ךיא סָאװ
 ךיז ןבָאה ודנוא טימ טלעו עשידיי עצנַאג יד ןוא ןיילַא רימ סָאװ ,ןופרעד
 ערעזדנוא רָאג ןענעז םיאנוש יד טָא זַא ,עיזוליא רעד ןיא טגיוועגנייא

 ,דניירפ
 ןעמעננָא סָאד טָא ,דנייפ ערעזדנוא ןענעז סע רעוו ןסיוו טינ סָאד טָא

 -ניא סנבעל םענעריולרַאפ רעזדנוא ףיוא תודע טגָאז דניירפ רַאפ םיאנוש

 .ןקערש ןטסקרַאטשמַא זדנוא ףרַאד סָאד ןוא טקניטס
 עקיזָאד יד ןפורוצסיורַא ןעוועג ןסיוא טינ רשפא זיא יקסניגרעשטַאק ,ש

 ןגָאלשעג ןכָאה רימ ױזַא יװ ןלייצרעד טלָאװעג תומימתב טָאה רע .קערש

 לָאמַארעדיװ רעבָא זיא גנולייצרעד ןייז ןיא עטסקידנריר סָאד .אנוש םעד

 םיאנוש טערעזדנוא ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענעז רימ ױזַא יװ ,עטכישעג יד

 םיאנוש ןשיוצ עגַאל רעקידלרוג רעזדנוא ןופ שינעטנעקרעד יד ,"טניירפ; ןוא
 ,טייקשידלעה עטסערג רעזדנוא זיא

5 

 ןלָאז יֹזַא יו שינעטנעקרעד רעד ךָאנ ןוא ,ונ :ןגערפ רעצימע טעוו
 ןיא ןריטסיוקע וצ ןליוו רעזדנוא ןטלַאהנָא רימ ןענעק ױזַא יװ ?ןבעל רימ
 ?האנש ןופ טלעװ ַא

 -1ַאל רעזדנוא טימ ןזיװַאב טרָאפ סָאד ןבָאה רימ זַא ,זיא רעפטנע רעד
 -ײרשַאב יד טנעייל .רעפטנע ןַא ךָאנ ןַארַאפ זיא'ס רעבָא .עטכישעג רעג
 הנידמ רעשידיי רעד ןופ טייקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ ןפמַאק יד ןופ ןעגנוב
 ןופ זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד שרעדנַא ךעלטנזעוו יו ןעזרעד טעװ ריא ןוא
 ןענעז הנידמ רעד רַאפ ףמַאק ןיא ךיוא .רעדלעוו עשיאיוג יד ןיא ןפמַאק יד
 ,רעיורט ןַארַאפ םעד בילוצ ייז ןיא זיא סע ןוא סנבעל עכעלשטנעמ ןלַאפעג

 -לארשי יד ןיא ךיוא .רעױדַאב ןופ ליפעג סָאד ָאטינ ייז ןיא רעבָא זיא סע
 עטשרע סָאד .שירעטערַאפ טינ רעבָא זיא רע ,םַאזיורג טיוט רעד זיא ןפמַאק
 רַאפ עיטנַארַאג יד טפיוקעג עבטמ רעקיטולב רעד רַאפ רימ ןבָאה לָאמ
 רָאנ טולב רעזדנוא טימ רימ ןבָאה טציא זיב תעב ,ץנעטסיזקע רעזדנוא
 ,ןטכינרַאפ וצ זדנוא ןליצ סָאװ ,יד טקרַאטשעג

 -ידיי רעזדנוא ןופ שינעטנעקרעד יד ןייטשרַאפ רימ ןפרַאד ױזַא טָא
 ,הרובג רעש
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 יק'ס נ * ג ר ע ש ט ַא ק  .ש

 לא א

 ;ףוס םוצ ןוא

 -רַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא, ןעמָאנ ןזעיצנעטערּפ םעד ףיוא טקוקעג טינ
 ,טײקנדײשַאב רעקיטרעװסנבױל ַא טימ ןבירשעג ךוב סָאד זיא ,"ןַאזיט
 טָאה רע .ןיקסניגרעשטַאק ייב ּפָא קרַאטש ױזַא טציא ןצַאש רימ עכלעוו
 טנָאקעג יז טָאה ןעמ םגה ,טייקשידלעה ןייז טלעטשעגסױרַא טינ לָאמניײק
 עיצַאלער רערַאטנעמוקָאד ןופ שימעג ַא זיא ךוב סָאד .םידיב ןּפַאטנָא טפָא
 -רַאפ סָאװ ,ךוב ַא זיא סע .גנוקיטלַאטשעג-רעפסָאמטַא רעשירעביירש ןוא
 ,ןטקַאפ יד םורַא גנומיטש רעד ןיא ןיײרַא זדנוא טריפ ןוא ןטקַאפ טנכייצ
 טנעמוקָאד ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ךוב סָאד טבייהרעד טייקשיטנעטיוא יד
 -טַאטימעג עטקיטלַאטשעג יד ןוא טייקיטכיוו רעשירָאטסיה רעסיורג ןופ
 רעשירַארעטיל ןופ קרעוװ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ךוב סָאד טגנערב רעפסָאמ
 | .,טייקיטרעוו

 רעד ןיא טרָא ןייז ןעוועג הנוק יקסניגרעשטַאק .ש טָאה ךוב םעד טימ
 ,ןטייקיביײא עלַא ףיוא רוטַארעטיל רעשידיי
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 (ןטַאטש עטקינײרַאפ) עּֿפָאי ןישזר

 יקטנינרעשטַאק עקרעטש ןופ נעט עטצעל יז

 עגניירַא עקרעמש זיא ,טנַאה ןיא לעפטרָאּפ םעד טימ ,לטנַאמ ַא ןָא

 עטצעל ןייז ,עזייר יד ךיוא עקרעמש טָאה ,לָאמעלַא יו .ןָאגַאװ ןיא ןעגנורּפש

 ןזעוורענ-ליטש ןייז ףיוא ,טעּפמיא טימ ,לייאעג ןיא ןעמונעגרעטנוא ,עזייר

 ןוא ,טקידנערַאפ טשינ סָאװטע טזָאלעגרעביא רע טלָאװ ָאד יװ ױזַא .ןפוא

 | .ןבייהנָא סָאװטע רע ףרַאד ןטרָאד

 ןוא ,עקרעמש ,גרעבד ןדנַא יד ייב ַאסָאדנעמ ןיא טלַאק ןייז טע'ס ---

 ,לטנַאמ ַא ןָא טייז ריא
 / ףענעדרָאנײא ךיז ןלעװו רימ ,לטנַאמ ַא ןעװַאי ןיוש ךיז טע'ס ---

 .טע טימ ןענעגעז ךיז םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא רע
 טָאה ,לָאמעלַא יו ןוא ,ןטײלגַאב זדנוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,דניירפ עכעל
 ןפיוא םינינע ייר ַא "טקידיילרעד; ,לָאמ ןטצעל םוצ ,לָאמ סָאד ךיוא רע
 עכעלטע ןבעגעג ,םעד ןוא םעד ןעגנילקנָא ןטעבעג ,ןסורג ןבעגעגרעביא ,טרָא
 ןטונימ ןיא ץלַא ןוא ;עלעכיב-ץיטָאנ ןייז ןיא חול ןטױל סעיצקורטסניא
 | ,סעריײא-סָאנעוב ןיא ענייז ןטונימ עטצעל יד

 ךיז טָאה ןַאב יד .טכַאנרַאפ ,חסּפ גָאט רעטייווצ רעד ןעוועג זיא'ס
 -ּפמעל עניילק יד .ןסלער עלָאמש יד ףיוא טלסיירטעג ןוא טלקַאוװעג קיטסַאה
 וצ ןעמונעג דלַאב ךיז טָאה עקרעמש .טכיל לקנוט ַא ןפרָאװעג ןבָאה ךעל
 עגנַאל ןופ הדגה רעד ןופ ןרעמונ ןעגנוזעגרעטנוא ןוא טנעיילעג ,טעברַא רעד
 ,קורד ןשירפ טימ סנגיוב-טּפירקסונַאמ

 ,רדס םענשזַאװ ַא טרעוװ ןענעז ייז .ַאסָאדנעמ ןיא םירבח עליו ---
 ,טייקיניילק ַא ,רענטרעגנייווסוחי טימ ןדיי

 ַא טימ ןירענעלישט עקיטיוה-לקנוט ַא ןסעזעג זיא זדנוא רעביאנגעק
 טעמרָאקעג דניק סָאד טָאה יז .יירד רָאי ַא ןופ עלעדיימ ַא ,סיוש ןיא דניק
 -עגּפָא ,למינּפ דנור ,ךיילב סָאד טשיװעגמורַא ,לקעז םענעריּפַאּפ ַא ןופ
 זיב יךיז וצ טעילוטעגוצ סע ,ןרעטש םענופ רָאה עצרַאװש-טַאלג יד טרַאש
 .ךעלעגייא יד טכַאמעגוצ טָאה דניק סָאד

 -ומ רעד ןֹופ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טינ עקרעמש טָאה טייצ עצנַאג יד
 ,םערַאװ ןוא םיטניא ןעוועג םיא טלָאװ ענעצס יד יוװ ײזַא ,דניק ןטימ רעט

 רעד וצ ןגיובעגרעביא ךיז טָאה רע .שירפ ןוא יינ דנענַאּפש ןוא רַאילימַאפ
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 יס ס ני ג ר עש טַא ק .ש

 סָאד ןגייל וצ טגיײלעגרָאפ ריא שינַאּפש ןכַאװש ןייז ןיא ןוא ןירענעלישט
 ,טרָא ןייז ףיוא דניק

 .ןענעדרָאניײא ןיוש ךיז ךיא לעװ ווו-ץעגרע ---

 :טייקליטש רעלעקנוט טימ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה רימ וצ ןוא
 !טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןפָאלשנייא רעדניק ןזומ ױזַא ---
 ןוא טרָא ןַא ןענופעג ץעגרע :ןדנווװשרַאפ רע זיא העש עכעלטע ףיוא

 רעדיוו ןבָאה רימ ןוא ּפָארַא ןענעז ןרישזַאסַאּפ ייווצ .למערד ַא טּפַאכעג
 יו טינרָאג ,קידוװעדער ןרָאװעג זיא עקרעמש ןוא ,ןעמַאזוצ ןציז טנעקעג
 יװ טינרָאג ,וליפַא ךיז ןגעוו ןוא ,טדערעג טָאה עקרעמש ןוא .,רוטַאנ ןייז
 -רָאג ,ךיז רַאפ רענעלּפ ןליפַא טקעלּפטנַא טָאה עקרעמש ןוא .,רוטַאנ ןייז

 יד ;ןטרָאד ןדיי רענליוו ךס ַא ;םיא טיצ עקירפאידיז ;רוטַאנ ןייז יו טינ

 ;דיל ךעליירפ ןייז ןוא םעטָא ןקיטעמוא ןייז ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,ענליוו
 טיצ ךעלדנע ןוא :ןעלקניוו עיינ ,םירבח עטלַא .רעדיוו םיא טיצ לארשי ןוא
 -רעד ךיז טָאה רע וו ,טיֵארטעד טָאטש יד ןוא ,עקירעמַא-דרָאנ -- םיא
 ,רעביא ךיז טביירש רע ןעמעוו טימ ,םירבח עקיצרַאה ,םירבח ןברָאװ

 רָאּפ ַא ןרָאּפשּפָא ,ןָאט וצ ךס ַא ןַארַאפ ךָאנ ָאד ;טיײצ בָאה ךיא ---
 "וצ ךוב יינ ַא .ןסקַאװרעטנוא לסיבַא טעוװ (רעטכָאט ןייז) עלעביל ,סעזעּפ

 .ןעז ןלעו רימ ,ןטיירג

 -עגמורַא עקרעמש זיא ,רדס ןטירד םעד ברע .,ךָאװטימ ןוא קיטסניד
 ןיירַא לעטָאה ןיא םיײהַא ןעמוקעג לָאמ עכעלטע ;טיצ עצנַאג יד ןפָאל

 ןיא :עוויסערגָארּפ, יד .סורדרַאפ ןוא רעצ ןיא ןעקנוזרַאפ ןוא ךיילּב
 -רַאפ סלַא םיא ןגלָאפרַאפ ייז יװ גנַאל ןיוש :טעשויעצ ךיז ןבָאה לטעטש
 רע ליו .טסַאג םעד ףיוא טָאקיַאב ַא טימ ךיז טעוועטנוב'מ ןוא ,רעטער
 -עפער ַא ןטלַאה ,רדס ןכָאנ ,ןגרָאמ ףיוא ןוא ,גָאט ַא ךָאנ ןביילב אקווד
 -נַאלק יד ןרעה ייז ןלָאז .ןשטנעמ קיצנאווצ רַאפ ,ןעצ רַאפ ןייז לָאז {טַאר
 טנערברַאפ ןוא ץרַאה ןייז ןסירעצ ןבָאה סָאװ ןעגנובעלרעביא יד ןופ ןעג
 ןוא ,ןעמוק ןלעװ סָאװ ,עטלייצעג יד ןרעה סע ןלָאז .תומולח:טנגוי ענייז
 "עז סָאװ ,יד ןופ ןרעיוא יד ףיוא ןעּפַאקּפָארַא םעד ןופ סעּפע טעו רשפא
 ,בוטש ןיא ןבילברַאפ לעיצעּפס ןענ

 ךיא לעװ ,ןָאיװַא ןפיוא ןַאב ןופ טעליב ןיימ ןטייבמוא לע ךיא ---
 ןיא טעברַא לסיבַא ןּפַאכנײרַא ךָאנ ;גָאטײב קיטיירפ בוטש ןיא ןעמוקנָא

 ןּפַאכסױרַא ךיז ןוא :טרַאװ עלעביל .בוטש ןיא ןּפַאכרעבירַא ךיז :ָארויב

 .רדס ןטירד ןטימ טייג'ס יװ ןוא ,טכַאמ הרבח סָאװ ןעז ,סַאג ןיא

 -וצ ַא לעטָאה ןיא ןעמוקעג עקרעמש זיא טכַאנײב טעּפש קיטשרענָאד
 םעד וצ ןעמוקעג ןענעז קיצנאווצ ןייק טינ ןוא ןעצ ןייק טינ .רענעדירפ

 "נולעג קרַאטש טינ זיא טָאקיָאב רעד ;טרעדנוה יװ רעמ רָאנ :טַארעפער

 רעטוג רָאג ַא זיא'ס זַא ,טרעלקרעד ךעלרעייפ טָאה ַאסָאדנעמ ןוא ,ןעג

 ,רָאי םענופ טקַא רעטסערג רעד ,רדס ןטירד םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא :ןמיס
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 "מָאבעגוצ טָאה עקרעמש ןוא !טַארעּפער םייב -- םלוע רעסיורג ַאזַא ---
 :ליטש-ךעלקיטעמוא טעק

 !ןעמוקַאב ליווװ ךייא לָאז !ןטוג םוצ ןייז לָאז ---

 ןיא טעּפש קיטשרענָאד עקַאט טנגעזעג ןעקרעמש טימ ךיז בָאה ךיא
 ןייטשפיוא ןופ ןדערּפָא םיא טריבורּפ ןוא ,טַארעפער ןייז ךָאנ ,טכַאנ רעד
 טָאה רע ,(עלישט} ָאגַאיטנַאס ןייק ןַאב רעד וצ ןטײלגַאב וצ ךימ ןעניגַאנ
 ןָאטעג גָאז ַא ןוא ןַאלּפָארעַא ןרַאפ טעליב םעד ןזיװַאב רימ

 ןיא ןייז ל'כיא רעבָא ,ליפיוזַא לָאמ ייווצ יו רעמ עקַאט טסָאק'ס ---
 ןּפעלש וצ ךיז דלודעג סע טָאה רעװ --- סנטייווצ ןוא ;רעירפ ךס ַא טָאטש
 טייצ ןיא ןעמוקנָא ל'כיא .תחדק ןיא יוװ טפרַאװ סָאװ ,ןַאב רעד טימ קירוצ
 !סַאג ןיא הרבח ךס ַא ןּפַאכ וצ ךָאנ

 ןוא ,לעטָאה ןיא ןטנוא ןענַאטשעג עקרעמש ןיוש זיא ןעניגַאב קיטיירפ

 ,עיצַאטס רעד וצ טײלגַאב ךימ רבח ַא טימ ןעמַאזוצ

 ,לטנַאמ-ןגער ַא ןגָארטעג טָאה עקרעמש ןוא טנגערעג טָאה סע
 וצ לסיבַא עקַאט ,דגב ַא טימ טנדרָאעגנייא ךיז ,טעז ריא ,טָא ---

 -עלטע ןיא .ןבעג טינ רימ ןעמ טעװ ערה-ןיע ןייק רָאנ ,טיירב וצ ןוא גנַאל
 טסירג .סַאג ןיא ,בוטש ןיא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןייז ךיא לעװ העש עכ
 ,טייצ רעד טימ ייז וצ ןּפַאכרעבירַא ךיז ןרימ .גרעבדןדנַא יד ןיא ןדיי יד
 ,גנוטייצ עיינ יד טסירג :םירבח טסירג ;ןדיי יד טסירג

 טָאה עקרעמש ןוא ,םרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןָאטעג יצ ַא ךיז טָאה גוצ ןיימ

 ;לָאמַא ךָאנ ןוא ,טנוזעג -ייז ַא ךָאנ ,"םעלָאש, ַא ךָאנ טּפַאכעגניײרַא
 !סערייא-סָאנעוב ןיא ןכיג ןיא ןעז ךיז ןלעװו רימ ---
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 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) קיזוייל .ה

 ןופ קנעדנָא םעד ןטלַאה רעייט
 יקסנינרעשטַאק .ש = |

 | ,1954 ,יאמ רעטפ

 - .שטיווָאסאנאי .י ןוא ווָאקרוט ,מ ,קַאז .ַא ,יבכרה .י ןגעלָאק עביל

 ךיז ןקילײטַאב וצ ךימ טעב ריא ווו ווירב רעייא ןעמוקַאב בָאה ךיא
 ןרעייט סנעמעלַא רעזדנוא דובכל סױרַא טיג ריא סָאװ ךובלמַאז םעניא
 ,ל"ז יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 -ַאק ןגעװ טעברַא ערעסערג ןייק זא ןיילא אמתסמ טייטשרַאפ ריא
 .ץרוק ךָאד זיא טייצ יד .ךייא ןקיש וצ חוכב טינ ךיא ןיב ןיקסניגרעשט
 ןסיורג ַא ןיא טלָאװ ךיא ,תמאב ןוא .רעטרעוו עכעלטע רָאנ ךייא ךיא קיש
 ךימ טָאה'ס יו גנולסיירטפיוא רעמ ןבעגרעביא טנָאקעג טשינ לקיטרַא
 -קערש םעד ןגעוו טסווװרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו עגר רעד ןיא ןעמונעגכרוד
 יד טָא ביירש ךיא ןעוו טציא ךיוא ךרוד ךימ טמענ'ס יװ ןוא ,קילגמוא ןכעל

 ,תורוש

 -עלֶא זדנוא טָאה ,ןעמוקעגמוא זיא יקסניגרעשטַאק ױזַא יו ,העידי יד
 טייקיטכערעגמוא ןגעו ןדייר וצ ךייש טינ זיא'ס .טרעטישרעד ָאד ןעמ
 - עג מ ו א י ד ןאלּפָארע ןפיוא ןרעו טנערברַאפ ןייז טימ תוכייש ןיא
 -רַאּפ ,קיטומ טָאה סָאװ ,רֶע .רעקיליורג ךָאנ זיא סָאד , ט ײ ק ט כ י ר
 טנערברַאפ ןגעק ,ןרעלטיה םעד ןגעק ,שטייד םעד ןגעק טפמעקעג שינאזיט
 טנערברַאפ וצ ןטימעגסיוא טינ ךָאד טָאה ,עירָאטאמערק רעשטייד ןיא ןרעוו

 !רעייפ ,רעייפ --- דןרעוו

 יו ךעלרע ךעלרעדנוו יֹוזַא !ןעוועג זיא רע יו קיטומ ךעלרעדנווו ױזַא

 זיא רע ןעוו ייס ,ןעוועג זיא רע יוװ ץלָאטש ךעלרעדנווו ױזַא !ןעוועג זיא רע

 "עגסױרַא זיא רע ןעוו ייס ,יצַאנ םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא שינאזיטרַאּפ

 ןגעק ,תמא ןייז ןגָאז ףרַאד רע זַא ,טליפרעד טָאה רע ןעוו ,ןטָארט

 ,םזינילַאטס

 רע ןעוו ,קרָאי וינ ןיא זדנוא ייב ָאד טאהעג ביל עלַא םיא ןבָאה רימ

 רוטלוק ןופ סעיסעס עטשרע עמַאס יד ןיא רעטקילײטַאב ַא ןעוועג זיא

 ןייז טימ טלסיירטעגפיוא ןעמעלַא ןדנוא טלָאמעד ןיוש טָאה רע ,סערגנַאק
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 ןוא ,ןאזיטרַאּפ ַא יװ רעדלעוו יד ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ןגעו טארעפער
 ילַאטָאט טימ ןרענגיל סָאװ ,טייל יד ןיא ןעגנושיוטנַא ערעטיב ענייז ןגעוו

 | ,הלואג רערַאט
 דָא ,גנודניברַאפ ןיא םיא טימ ןענאטשעג ןיב ךיא יו ,קנעדעג ךיא

 -רוטלוק םוצ לָאמ ןטשרע םוצ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע רעדייא
 גנולמַאז ענעטלעז עסיורג יד טקישעגוצ זדנוא טָאה רע ןעוו ,סערגנַאק
 סע לָאז גאלרַאפאקיצ רעד  ידכ ,"ןרעגאל ןוא ןטעצַאק יד ןופ רעדיל,-

 -פיונוצ רעד ןיא ןפלעה םיא לָאז ךיא זַא ןטעבעג ךימ טָאה רע .ןבעגסױרַא
 -עג ךיוא ךימ טָאה רע .לאירעטַאמ םענופ גנוריטרָאס רעד ןיא ,גנולעטש
 ןרעג רעייז סע בָאה ךיא .,ךוב םוצ ריפניירַא ןַא ןביירשנָא לָאז ךיא זַא ןטעב
 -עלעג ַא רימ טיג רע סָאװ טקנאדעג םיא בָאה ךיא .ןָאטעג ןוא ןעמונעגנָא
 -רַא רעקילייה ןוא רעסיורג ןייז ןיא ףתוש רעניילק ַא שטָאכ ןייז וצ טייהנג
 יוצ ןגױצַאב ךיז טָאה רע שינרעטיצ ַא רַאפ סָאװ טימ .טוט רע סָאװ טעב
 טסײג רענייש רענעגייא ןייז .זרעפ ןדעי וצ ,גנולמאז רעד ןופ דיל ןדעי
 רענעגייא ןיימ ךיוא ןעוועג זיא'ס .ןעגנאזעג יד רעביא טרעטאלפעג טָאה
 -עגנָא טימ ןייגוצ טינ רימ ןרָאט לאירעטַאמ ןקילײה ַאזַא וצ זַא ,קנאדעג
 יד ןיא ןטעבעג ךיז רע טָאה ןגעווטסעדנופ .ןסָאמ עשירארעטיל ענעמונ
 -נאזעג ןוא רעדיל יד ידכ ,גנערטש עלעסיבַא ןייז ךָאד לָאז ןעמ זַא ווירב
 ךיוה רעד ףיוא ןייטש ןלָאז ייז .שירעלטסניק ןייז טמעשרַאפ טשינ ןלָאז ןעג

 ,ןײלַא ןעגנאזעג יד ןופ ןגעװו דובכ ןיא עקַאט ,טייקשירעלטסניק ןופ ךיוא

 -- טגייה .טעברַא עכעלרעדנווו ַא ןָאטעגפיױא ןיז םעד ןיא טָאה רע --
 ,טפַאשײרטעג רעשידיי טימ לופ ,הרובג טימ לופ קרעװ ענעגייא ענייז
 -ילאווק יד ,עיגרענע עכעלטפַאשלעזעג ןייז וצרעד .ןח ןרעדנוזַאב טימ לופ
 ,טימעג ןייז ןופ טייק

 -רעד ןוא ןעמעלַא ךייא טסיירט ןיימ קיש ךיא ,הדבא יד סיורג זיא'ס
 טנָאק ריא סָאװ ץלַא טוט .דניק ןוא יורפ ןייז וצ ,החּפשמ ןייז וצ טּפױה
 ןופ קנעדנָא םעד ןטלַאה רעײט וצ טנָאק ריא סָאװ ץלַא טוט .ייז רַאפ
 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 קי װ יי ל .ה רעייא
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 (לארשי) יקסניוועל בוט-םוי ר""ד

 דימלת ןיימ ןופ המימ רעד ךָאנ
 רע יו ךיילג זיא הרות ןוז סרבח ןייז טנרעל סע רעוו :טגָאז ארמג יד

 .תודימ עטוג ןוא הרות ןעקרעמש טנרעלעג בָאה ךיא ןוא .ןריובעג םיא טלָאװ
 קרַאטש ,ןרָאי עקידנעילב יד ןיא ,ףוס ןשיגַארט ןייז ןופ העידי יד ךימ טָאה
 בָאה'כ טייז רעבירַא ןיוש ןענעז רָאי קיסיירד רעכעה שטָאכ ןוא ,ןפָארטעג
 ,ןגיוא יד רַאפ טכיזעג ןייז ןעמווושעגפיוא רימ זיא ,טדיישעצ םיא טימ ךיז
 טָאה'ס ןוא ,דימלת ןביל ןיימ ,עקרעמש ןקירָאי 1413 םעד ןופ טכיזעג סָאד
 .ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ רימ

 עשיאערבעה יד ענליוו ןיא טקידנעעג בָאה'כ יװ ךיילג ,1922 רָאי ןיא
 רעשיטָאטש רענליו רעד ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיא ןיב ,ןסרוק-רערעל
 -ַאטש רענליוו יד .רעיצרעד ןוא רערעל סלַא ,סָאג יוװָאנ ףיוא ,הרות-דומלת
 סלַא שידיי טימ לוש-סקלָאפ ענרעדָאמ ַא ןעועג זיא הרות דומלת עשיט

 ןוא דומלת ,ך"נת ,םידומיל עשיאערבעה יד ץוחַא ,ךַארּפש-סטכיררעטנוא

 זיא לוש רעד ייב .תירבע ןיא ןרָאװעג טנרעלעג זיא סָאװ ,עטכישעג עשידיי
 עצנַאג ,םימותי טרעדנוה יירד רעביא רַאפ טַאנרעטניא רעסיורג ַא ןעוועג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םימותי-המחלמ עטזָאלרָאװרַאפ ,לייטנטסרעמ ,עבלַאה ןוא
 ,םיכוסכיס עשיווטיל-שיליוּפ יד ןוא גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ,טרעגלַאװעג
 -רעמש רעניילק רעד ןעוועג זיא עטצעל יד טָא ןשיװצ .סַאג רעד ףיוא שממ

 "ילגנע; רעד ןופ םינמיסיּפָאק עסיורג ןוא לכייב רעקיד ,סקווװ רעקירעדינ :עק
 -ער סלַא ,ןרָאירעדניק עירפ יד ןיא טגָאלּפעג םיא טָאה סָאװ "קנערק רעש
 לסיבַא ,עקיטומטוג רָאּפ ַא .גנורַאנהמחלמ רעטכעלש רעד ןופ טַאטלוז

 םיא בָאה ךיא ,ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ןגולק ַא טימ ,ןגיוא עטמירקעגסיוא

 ןיא רעגריב עטסטלע יד ןופ ,לגניי ןקירָאי ףלעװצ ַא סלַא ןיוש טנעקרעד

 יירט טגעלפ רע לייוו ,טַאהעג ביל םיא ןבָאה םירבח יד ,הרות-דומלת רעד
 רע וװ טלַאטשנַא ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ייב ןסערעטניא ערעייז ןטערטרַאפ
 -עג ברקמ םיא ןבָאה רערעל יד ךיוא .ןעמונעגנָא ןוא טבילַאב ןעוועג זיא

 .העד ןייז טימ טנכערעג ךיז ןוא ןעוו
 -ותי עקיזָאד יד טימ ןבעגעגּפָא ליפ ךיז ךיא בָאה רערעל רעגנוי סלַא

 טימ עקרעמש ךיז טָאה סרעדנוזַאב .עטַאט ַא יו ייז רַאפ ןעוועג ןוא םימ
 "עג םיוק ןוא ןעמונעגפיוא קיניײװ רע טָאה שיאערבעה .טעדנײרפַאב רימ
 ןיא טכעלטנפערַאפ ,ןבירשעג ןייש רעבָא רע טָאה שידיי ,ץַאזפיוא ןַא ןבירש
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 -נוזַאב םיא טימ בָאה ךיא .ןעגנולייצרעד ןוא ךעלדיל גנוטייצ רעדניק רעד
 -קעל עלעיצעּפס ןבעגעג ,ןטפירש עשיּפָאזָאליפ סיקסווָאלטישז טנעיילעג רעד
 יד ןיא -- ןסעומש ערערעמ םיא טימ טַאהעג ןוא קיטסיליטס ןיא סעיצ
 ןעוו .רעיצרעד סלַא טלַאטשנַא ןיא ןבילבעג ןיב ךיא ןעוו ,ןעירעפ-רעמוז
 זַא ןעועג לדתשמ ךיז ךיא בָאה ,לוש יד ןקידנע םייב ןטלַאהעג טָאה רע
 -לַאער רעשידיי רעד ןיא ןעמוקנָא רָאנ םידומיל יד ןסייררעביא טשינ לָאז רע
 ןעוועג טינ טלעג ןייק זיא'ס לייוו ,טלעוּפעג טשינ רעבָא בָאה'כ .עיזַאנמיג
 -עגסיוא טינ ךיז טָאה יקסניגרעשטַאק ןוא ,עסַאק-הרות-דומלת רעד ןיא
 טלָאװעג ןיוש ןילַא רע טָאה םעד רעסיוא .םידומיל עלַאער יד ןיא טנכייצ
 -טסבלעז ןרעוו ןוא תוסּפורטוּפא רעשילהק רעד ןופ רעירפ סָאװ ןײגסױרַא
 -גיא רָאג ַא טלָאמעד --- ךַאפ-רעקורד םעד ןבילקעגסיוא רע טָאה .קידנעטש
 רע טעװ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןטנװָא יד ןיא .ענליוו ןיא ךַאפ רעטנעגילעט
 ןסרוק-טנװָא ףיוא ןביירשנייא ךיז טעװ ןוא רעטייוו ןענרעל ךיז

 ןוא ענליוו ןזָאלרַאפ ,תופידר עשיטילָאּפ בילוצ ,טזומעג בָאה ךיא
 עקרעמש ךימ טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .1924 רָאי עדנע ןיא ,ןליוּפ
 -עג טינ רעמ ןרָאי םיא ךיא בָאה טלָאמעד טייז ןוא ןַאב רעד וצ טײלגַאב
 עיגלעב ןייק טקישעגוצ רימ ,ןבירשעג רימ רע טָאה טייצ עצרוק ַא .ןעז
 -עג ןגיװשטנַא רע זיא ךָאנרעד .ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עכעלטע וליפא
 רָאי ןיא זיב .טרעהעג טינ רעמ םיא ןופ ךיא בָאה קיצנַאװצ רָאי ַא .ןרָאװ
 ןטייווצ ןרַאפ ,"תומושר? ןופ רָאטקַאדער סלַא ,ןטלַאהרעד בָאה'כ ןעוו ,5
 ןַאיטרַאּפ ןופ טלמַאזעג רעדיל רענַאזיטרַאּפ לטניב ַא (עירעס עיינ) דנַאב
 ןיא טפמעקעג טָאה סָאװ ,ךיז טכַאד ,רוחב רעקָאטסילַאיב ַא) דיגמ ןנח
 -ַא ק ע ק ר ע מ ש  רעטכיד ןופ דיליגיוו ַא ייז ןשיװצ ןוא (ָאטעג רענליוו
 וצ ןוא ָאטעג רענליוו ןיא ןעגנוזעג טָאה'מ סָאװ ,י* ק ס ג יג ר ע ש ט
 (רעטקָאד ַא ןופ ןוז ַא) יקסיװָאקלָאװ טסינָאּפמָאק רעקירָאײטכַא רעד ןכלעוו
 ןסקַאװ םירבק ,ןגייווש רימָאל ,רעליטש ,רעליטשג :ןטָאנ טסַאּפעגוצ טָאה
 -ץפ ַא ןסקאוועגסיוא זיא יקסניגרעשטַאק זַא טסווװרעד ךיז בָאה ךיא .יָאד
 -ץטיל ןופ רעדנירג יד ןופ ןעוװעג זיא ,רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש רעקיא
 ,"ענליוו-גנוי, זיירק ןטַאר

 ןבָאה ,1950 רָאי ןיא ,לארשי ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 ענייז ןוא ךיז ןופ לסיבַא טלייצרעד רימ טָאה רע ,טשוקעצ קיצרַאה ךיז רימ
 טָאה רע זַא ןעוועג הדוותמ רימ רַאפ ךיז ןוא םירבח-הרות-דומלת עקילָאמַא
 ןוא לארשייץרא ןגעק גנַאל ןרָאי ןעװעג זיא רע סָאװ םעד טימ טקידניזעג
 ןַאד טייז ,טשױטנַא ךיז טָאה רע ."הרות אצת עװקסָאממ; זַא טביולגעג
 -וצ רימ ךוב ןדעי ףיוא ןוא ןעגנופַאש ענייז עלַא טקישעגוצ רימ רע טָאה
 רימ וצ ווירב ןטצעל ןייז ןיא ."דניירפ ןיימ ,רערעל ןרעיײט ןיימ , :ןבירשעג
 ."גַאלרַאפ םויק, ןופ רָאטקעריד סלַא רענעלּפ ענייז ןבירשעג רימ רע טָאה
 ןרָאלרַאפ בָאה ךיא ןוא .טכיירגרעד רעמ טינ רענעלּפ ענייז רעבָא טָאה רע
 ,דגיירפ ןיימ ,דימלת ןיימ
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 (עניטנעגרא) רענרעל קילַאֿפ

 בוט רנח רעד - יקסנינרעשטאק עקרעמש

 םעד טרידנעמָאקער לארָאמ עשידיי יד סָאװ ןכאז ערעדנא ןשיװצ

 ןופ הגרדמ עסיװעג ַא ןכיירגרעד ליוו רע ביוא ,ןרעבָארעד וצ ןשטנעמ

 ,רמוא היחרּפ ןב עשוהי; .רבח ןטוג ַא יא ,קילג ךעלנעזרעּפ ןוא תומילש

 ,היננח ןב עשוהי יבר .(ןושאר קרּפ ,תובָא יקרּפ) "רבה ךל הנקו בר ךל השע

 -ָארעד סָאד זַא טגָאז ,יאכז ןב ןנחוי יבר ןופ םידימלת ףניפ יד ןופ רענייא

 ."געוו ןטוג ןפיוא ןייג וצ םינפוא יד ןופ רענייא זיא רבח ןטוג ַא ךיז ןרעב

 .(ינש קרּפ ,טרָאד) *בוט רבח ,רמוא עשוהי יבר,

 -עק"שטנעמ עטוג ןעװעג ללכ ךרדב ןענעז סָאװ ,םימכח ערעזדנוא

 ןיא .רבח ןטוג ַא ןרעבָארעד וצ זיא סע רעווש יו טסווװעג טוג ןבָאה ,רענ

 -יברַאפ ןוא טריזילַאנַאב ױזַא זיא רבח טרָאװ סָאד ןעוו ,ןטייצ ערעזדנוא

 ןַא ןשיװצ קוליח ןקירעהעג םעד ןכַאמ וצ קיטיונ יאדווא זיא ,ןרָאװעג טקיל

 "וצ ןָאק שטנעמ רעדמערפי-דליוו ַא ןעוו טייצ ַא ןיא .רבח ןשלַאפ ןוא ןתמא

 ןופ "ןָאט ןטוג; ןיא זיא סע רשאב .,"רבח? ןגָאז ךייא ןוא ךייא וצ ןעמיק

 ּפיצנירּפ ןלאטנעמאדנופ ןקיזָאד םעד טימ ןכיורבסימ סָאװ ןזיירק עסיוועג

 וצ קדוב; קיטױנ ןוא קיטכיו רעייז זיא ,ןבעלנעמאזוצ ןכעלשטנעמ ןופ

 ,שלַאפ זיא סָאװ ןוא טכע זיא סָאװ ןעז ןוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,"תיציצ יד ןייז

 | .ךעלדעש רַאפרעד ןוא ,ךעלכעלפרעביוא

 ךס ַא טימ שטנעמ ַא ןעװעג קפס ילב זיא יקסניגרעשטאק עקרעמש

 -ָאק סָאד ןעוועג זיא תולעמ עטסערג ענייז ןופ ענייא רעבָא ,תובוט תולעמ

 שטנעמ ןייא ןעניפעג ךיז טעװ סע יצ טינ סייוו ךיא .רבח רעטוג ַא ןייז ןענ

 טעװ סָאװ (ןוויטָאמ עשיטילָאּפ בילוצ םיאנוש ענעריווושעג ענייז רעסיוא)

 סָאװ .ןעקרעמש ןגעװ תמא ןלאטנעמאדנופ םעד טָא ןענעקיײלּפָא ןענָאק

 ןוא .הגרדמ עכיוה ַא רעייז טכיירגרעד טפַאשרבח ןופ טכיזניה רעד ןיא טָאה

 עקרעמש סָאװ רַאפרעד טינ סָאד גָאז ךיא זַא ,ןביולג קילייה רימ ןעמ לָאז

 ןגָאװצכָאנ גהנמ רעד זיא סע ןוא תמאה םלוע ןפיוא ןיוש ךיז טניפעג

 ,טגָאזעג ךיוא סע ןוא טכַארטעג ךס ַא םעד ןגעוו בָאה ךיא ,רטפנ ַא םיחבש

 םינ (םיאנוש ןוא) רענגעק עשיטילָאּפ ענייז בָאה ךיא .טבעלעג טָאה רע ןעוו

 וצ ןביהרעד ןענָאק טינ לָאמנייק ךיז ןלעװ ייז זא טגָאזעג לָאמנײא

 .,טעטילאיגעלָאק ןוא טּפַאשרבח ןופ הגרדמ סיקסניגרעשטַאק עקרעמש

 .םורַא טָאה סָאװ ,טפַאשנגיא עטסלדיײא ןוא עטסנעש ענייז ןופ ענייא
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 דו ב ל מַאן

 זיא ,טסאיזוטנע ןא עבטב .גנוטכא ןוא עביל ןופ גנומיטש ַא ןפאשעג םיא
 ןצנַאג ןטימ ,שיטסאיזוטנע ןעוועג ןשטנעמ וצ טפַאשרבח ןייז ןיא ךיוא דע
 ןעמוקעג םיא טימ ןענעז סָאװ יד .טיירג-טסניד ןוא קיטכירפיוא ,ןצרַאה
 -גגייא עקיזָאד יד טָא ןסעגרַאפ ןענָאק טינ לָאמנייק ןלעו ,טקאטנָאק ןיא
 ,טגָאמרַאפ טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש סָאװ ,"טאי ןליווו, ַא ןופ טפַאש

 -ןוא יאדכ זיא ,חבש ןקיזָאד םעד ךָאנ םיא ןגָאז רימ ןעוו ,טציא ןוא |
 ןעקרעמש ייב זיא טפַאשרבח רעטוג ןופ טפַאשנגייא יד זַא ןכיירטשוצרעט
 סָאװ םעד ןופ רָאנ ,רעטקארַאכ ןייז ןופ אצוי לעוּפ רעד זיולב טינ ןעוועג
 רעטסירפ עמַאס ןייז ןופ זיא עקרעמש .לוש-סנבעל ַא -- ןפורנָא ןָאק ןעמ
 יד ווו הביבס ַא ןיא ןרָאװעג טמערופעגסיוא ןוא טדימשעגסיוא טייהדניק
 רעקימאטשּפָא ןַא .םירקיעה-רקיע רעד ןעוועג זיא טפַאשרבח עקיטכירפיוא
 עקיטסײג עטשרע ןייז זיא ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי רענליוו רעד ןופ
 טָאה רע ןכלעוו ןיא זיירק ַא ,"ענליוו-גנויק ןעוועג לוש עלענָאיצַאמע ןוא
 עכלעזַא ךָאנ ןופ הביבס רעד ןיא ןוא םזאיזוטנע ןקילאווק ןייז ןסָאגעגנײרַא
 יד .טפַאשרבח רעקיטכירפיוא ןופ הדימ עטוג יד טרעבָארעד ךיז רע יװ
 טלַאצעגּפָא ןעמוקַאב וצ ןוא םענעי ןעניד וצ גנארד רעד ,הביבס עקיזָאד
 רַאפ שוח ַא טלקיװטנַא םיא ייב ןבָאה ,טפַאשטניײרפ רַאפ טפַאשטניירפ טימ
 ךיז ןענעגעגַאב עזילב סָאד .טייקיטראנגייא רענעטלעז ןופ טפַאשרבח

 סָאד ןבעגעג ךייא טָאה ,עלייוו ַא םיא טימ ןסעומש סָאד ןוא ןעקרעמש טימ
 ,טעטילאיגעלָאק ןופ ,טפַאשרבח רעקיצראה ןופ ליפעג

 רע זיא טפַאשרבח רעקיטכירפיוא ןופ הדימ רעטוג רעקיזָאד רעד טימ
 ,תופידר-יצַאנ ןופ געוו ןלופנייּפ ןוא ןרעוש םעד ןעגנאגעגכרוד רעטעּפש
 רָאנ טינ םיא ייב ןבָאה תונויסנ ערעווש עקיזָאד יד .עקנאזיטרַאּפ ןוא ָאטעג
 יז ןבָאה ייז רָאנ ,טפַאשרבח ןופ הדימ ענעריובעגנייא ןייז ןעמונעגוצ טינ
  ,ָאטעג ןופ ןרָאי יד ןיא טָאה עקרעמש .טרעטיילעג ,טקראטשרַאפ רעמ ךָאנ
 רעכעלשטנעמ טימ  ייס ןעזעגנָא ךיז רעדנַאװ ןוא רעדלעוו יד ןיא ףמַאק

 רעכעלשטנעמ טימ ייס ןוא טייקיליווזייב ןוא טייקמאזיורג ,תועשיר
 ןלאפניירַא טנָאקעג טכיײיל רעייז טָאה רע .טייקידנליפנייפ ןוא טייקסטוג
 ןופ םוהת םעד ןיא (ערעדנַא ךס ַא טימ טריסַאּפ רעדייל טָאה סע יוו)
 טימ טריסַאּפ טָאה סע יוװ) םיא וצ ךיז טָאה סע .טייקנלאפעג רעכעלשטנעמ
 -יצַאנ ןופ ןרָאי יד סָאװ עטכעלש סָאד ָאקווד ?ןּפעלקוצ, טנָאקעג (ערעדנַא
 גנוגלָאפרַאפ ןופ עילאנאכקאוו ריא ןיא ךיז טימ טכַארבעג טָאה טּפַאשרעה
 -רעדנוה ןופ ךָאד רימ ןסייוו .ןדיי ןוא ןשטנעמ ןענָאילימ ןופ גנוטָארסיױא ןוא
 ןענעז סע רעדירב ענעגייא ערעזדנוא ןופ לפיוו ,ןרָאי ענעי ןופ ןצנערעפער 'ועט
 םעד ןופ ןדָאטעמ יד ןָאטכָאנ ןיא גנוטער ענעגייא ןעזעג ןוא ןרָאװעג לשכנ
 ןשטנעמ זַא רערעװש וצ ַא ןעװעג ןויסנ רעד זיא רעדייל .אנוש ןכעלסעה
 -ַאב ןבָאה עטלייצעג זיולב .ןטלאהסיוא םיא ןלָאז רעטקארַאכ ןכאווש ןופ
 םיא ןופ ןעמוקסורַא ןוא ןעמאזקע ןרעווש ןקיזָאד םעד ןכאמוצכרוד ןזיוו
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 יק סנ י ג רעש טַא ? .ש

 סָאװ ,הלוגס ידיחי יד טָא ןופ ןעוועג זיא עקרעמש .טקעלפַאבמוא ןוא ץנַאג

 ןופ יז ןוא ןרעייפ רעטנזיוט ךרוד ןגָארטעגכרוד טייקכעלשטנעמ רעייז ןבָאה

 .ענייר ןוא עטרעטיילעג רעמ ךָאנ ַא טכַארבעגסױרַא טרָאד

 -רַאּפ יד ןעוו ,טייצ רערעטיב ַאזַא ןיא טבעלעג טינ רימ ןטלָאװ ןוא
 יד רעביא ןקיטלעװעג רעפייא רעשיטילָאּפ רעד ןוא עמגָאד עשיאייט
 ןיב ,גנולּפירקרַאפ ןופ הגרדמ רעד וצ ייז ןריפרעד ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ

 יאדװא ןוא ,שטנעמ ןייא ןייק ןענופעג טינ ךיז טלָאװ סע זַא רעכיז ךיא
 עקרעמש ןגעוו טרָאװ טכעלש ַא ןגָאז וצ ןגאוו לָאז סָאװ ,דיי ןייא ןייק טינ

 סָאװ ,ענליוו רעשידיי רעד ןופ דניק עכעלמיטסקלָאפ סָאד ,יקסניגרעשטַאק
 ןוא טייקרעכיז ענעגייא ןייז ןעוועג ריקפמ ןויסנ ןופ ןטנעמָאמ ןיא טָאה
 ,ןטרעוװו עקיטסייג עשידיי ןעוועטאר וצ ףיוא ןבעל ןגייא ןייז טלעטשעגנייא

 דיי ןייק ןענופעג טינ ךיז טלָאװ סע .קלָאפ רעזדנוא רעייט ױזַא ןענעז סָאװ

 ןייז טָאה סָאװ ,דלעה םעד טָא ןגעװ טרָאװ טכעלש ןייא ןגָאז לָאז סָאװ

 םיחצור יד ןגעק ןפמעק וצ ףיוא ןָאק ןיא טלעטשעג ןבעל ןוא בייל םערָא

 םענעסָאגרַאפ-קידלשמוא םעד רַאפ המקנ ןעמענ ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ

 | .טולב

 םזיטַאנַאפ רעשיאיײטרַאּפ ןעוו ,טייצ רעטכעלש ַא ןיא רימ ןבעל רעדייל

 -ייא עכעלשטנעמ עטסלדייא יד ןופ לת ַא ןכַאמ טפַאשנדייל עשיטילַאּפ ןוא

 טלעטשענּפָא טינ ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה סע ,ןטפַאשנג

 -ליב ענעגיוטשעג-טינ םיא ףיוא ןטכארטסיוא ,ןעקרעמש ןקידיײלַאב וצ ןופ

 ןטנעדעצעטנא יד ןעק סע רעװ ןוא .ןעמָאנ ןטוג ןייז ןצומשַאב ןוא םילוב

 וצ ןעוועג יואר טינ וליפַא ןענעז ייז זַא טסייוו ,רעצומשַאב ענייז ןופ ךס ַא ןופ

 ןוא ןטילעג טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא לייוו ,תומא דלד ענייז ןיא ןיימש

 טליּפשעג ךיז ןוא םי טייז רעד ףיוא ןסעזעג ,ערעכיז ,ייז ןענעז ,טפמעקעג

 עקיזיר רעד טימ טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא .טייקשידלעה רענעריּפַאּפ ןיא

 ָאד יז ןבָאה ,ןטרעו עקיטסייג עשידיי טעוועטארעג ןבעל ןגייא ןייז ןופ

 דובכ ןרַאפ קידָאּפס םעד ןסירעצ טשרמולכ ךיז ןוא גָאט ןטוג ַא טבעלטג

 .לייו רַאפרעד ?ןָאטעג סָאד ייז ןבָאה סָאװרַאפ ןוא ,קלָאּפ ןשידיי םענופ

 ןברוח םעד  רעקיטליגכיילג ַא ןעגנילשּפָארַא טנָאקעג טינ טָאה עקרעמש

 דנאל ןסיװװעג ַא ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןוא ןבעל ןשידיי םעד ץופ

 ןייז ןזיװעגסױרַא עקרעמש טָאה ָאד ךיוא .עביל ַא ןליּפש ייז ןכלעוו טימ

 ןוא טנגוי רעד ןיא טָאה רע סָאװ םעד ץָארט .טייקיטכירפיוא ןופ רעטקארַאכ

 ןטנָאמרעד םעד רַאפ סעיטַאּפמיס עטסמערַאװ יד טַאהעג רעטלע ןפייר ןיא

 טָאה בעל ןשידיי םענופ גנוטכירפיוא יד ןעזעג טָאה רע ןכלעוו ןיא דנַאל

 .סָארדרַאפ ןייז ןוא גנושיוטנַא עפיט ןייז ןטלַאהַאבסיוא טנָאקעג טינ רעבָא רע

 ןוא טייקכעלקריו רעד טימ טקאטנָאק ןטנעָאנ ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 ףכית ןעגנוגָאזסיױארָאפ ענייז בעל עשידיי סָאד טריפ ןעמ ןיהווו ןעזרעד
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 דו בל מ ַא ז

 םענעי ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןוא ןבעל ןשידיי םעד עגונב גירק ןכָאנ

 ,טנעצָארּפ טרעדנוה עלַא ףיוא טקיטעטשַאב רעדייל ךיז ןבָאה ,דנאל
 רעמ זדנוא ייב ןפָארטעגנָא יקסניגרעשטאק עקרעמש טָאה ,קילג םוצ

 -שינ ַא ןענעז טצומשַאב ןוא טלדיזעג םיא ןבָאה סָאװ יד ,םיאנוש יוװ דניידפ

 ןסיוועג רעייז ןופ ןשינעפיט יד ןיא יצ טסייוו רעוװ ןוא טייחרעדנימ עקיט

 טצדמיולרַאפ ןוא טקידיילַאב ןבָאה רַאפ הטרח ןופ ןסערפעגפיוא טינ ייז ןרעוו

 ןַא ןגעװ טרָאװ קיטומ ןוא קיטכירפיוא ןַא ןגָאז וצ טגַאװעג טָאה סָאװ םעד

 יקסגיגרעשטַאק ?ןדיי ןקיטכירפיוא ןדעי ןופ טימעג סָאד טקינייּפ סָאװ ןינע

 רערעטצניפ ןייז ;ןגיוצעגרעטנוא טלעװ רעד טימ תונובשח ענייז ןיוש טָאה

 ןוא םיאנוש ענייז .ןפלעה טינרָאג ךיז ןָאק ןעמ ןוא טלָאװעג ױזַא טָאה לרוג

 יִצ ןטכַארטוצכָאנ ןעמוקסיוא לָאמניײיא טינ ךָאנ טעװ ,רעבָא רעדמױלרַאט

 ןייז טָאה סָאװ ןשטנעמ ַא ןצומשַאב ןטימ הלבנ ַא ןעגנַאגַאב טינ ייז ןענעז

 -וקעגסױרַא םיא טימ זיא ןוא ןרעייפ טנזיוט ךרוד ןגָארטעגכרוד םיקולא םלצ

 ,רעטקעלפַאבמוא ןַא ,רענייר ַא ןעמ

 עקרעמש רבח ןופ קנעדנָא םוצ רעטרעוװו עקיזָאד יד ןקידנערַאפ וצ ףיוא

 א ףיוא טגנערב רעכלעוו ,דָאזיּפע ןַא ןלייצרעד ָאד ךיא ליוו ,יקסניגרעשטַאק

 .טפַאשרבח רעטוג סעקרעמש ןופ טפַאשנגייא עלעדייא יד סױרַא ןפוא ןטלוב

 עטקיניירַאפ יד טכוזַאב טָאה רע ןעוו ,ןרָאיַארַאפ :סָאװ טָא טריסַאּפ טָאה סע

 ןיא טעברַא רעד וצ ןײרַא טכַאנרַאפ ַא ןיא ךיא םוק ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש

 "עד --- ןופ סערדַא ןיימ ףיוא ווירב-טסָאּפטּפול ַא ףערט ןוא *עסערּפ יד,

 ןָאק ןעמעוו ןופ ?טיָארטעד ןופ רימ וצ ווירב ַא .ןטַאטש עטקיניײירַאפ ,טיארט

 -ַאב יװ ,בָאה ןטַאנגַאמ:-ליבָאמָאטױא ערעדנַא רעדָא ןדרָאפ טימ ...?ןייז סָאד

 -סדנַאל ןייק ןוא םיבורק ןייק טינ ךיוא בָאה ךיא .ןטפעשעג ענייק טינ ,טסווװ

 .עירטסודניא-ליבָאמָאטױא רעד ןופ ַאקעמ םעד ןיא טייל

 -ַאק עקרעמש ןופ זיא סע -- ןענעייל םענ ןוא ווירב םעד ףיוא ןפע ךיא

 רֶע ןוא טיָארטעד ןיא עדַארג רוט ןייז ףיוא ךיז טניפעג רע .יקסניגרעשט

 וצ ןגעװַאב טנָאקעג םיא טָאה רעגייטש ַא עשזסָאװ .ווירב ַא רימ טביירש

 טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,עזייר ןייז ןופ ןערב עמַאס ןיא ווירב ַא רימ ןביירש

 רימ טָאה רע !טניוטש ןוא טרעה ?ןגרָאז ןוא ןעמעלבָארּפ ערעדנַא רעקילדנעצ

 1953 ןופ לירּפַא ןט5 םעד --- זַא ךימ ןענָאמרעד וצ ףיוא ווירב ַא ןבירשעג

 ןייז סױרַא ייברעד טגָאז ןוא ךימ טסירגַאב רע .רָאי קיצפופ טלַא ךיא רעוו
 -ענ סע לָאז טפַאשלעזעג עשידיי יד זַא רשוי ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא גנוניימ
 רעשידיי ַא ןעו שינעעשעג עטסנרע ןַא זיא סע זַא טלַאה רע .טכַא ןיא ןעמ
 טרעװו ךעלגעטיגָאט טפַאשלעזעג רעד טסניד ֹוצ טייטש סָאװ שטנעמדןעפ
 ,לבוי-לעב ַא

 ַא טרעװנַאק םעד ןיא ןיפעג ךיא ןעוו זַא ןגָאז וצ ָאד קירעביא זיא סע
 ,חור-תחנ ַאזַא טַאהעג ןעוועג טינ ךיא טלָאװ ,רעלָאד טנזיוט ןעצ ףיוא קעשט
 קידנעטש םעד ןופ ווירב רעקיזָאד רעד טָא טפַאשרַאפ רימ טָאה סע יו
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 טָאה טײקרַאבקנַאד ןוא ץלָאטש ןופ ליפעג ַא .ןעקרעמש ןקיצרַאה ןוא ןשירבה
 ,טלייטעגוצ רימ טָאה לרוג רעד סָאװ הנתמ רעד טָא ןופ ןעמונעגמורַא ךימ
 ןיימ זַא ןבָאה ןעניז ןיא לָאז םיקחרמ יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ שטנעמ ַא זַא
 רכש ןימ ַא ןעזרעד םעד ןיא בָאה ךיא ,רָאי קיצפופ טלַא טרעוו טייקינייװ
 םוצ גָארטײב םענעדײשַאב ןיימ רַאפ טקישעגוצ רימ טָאה החגשה יד סָאװ
 ,טרָאװ םענעבירשעג-שידיי

 -רעמש טָאה ןוויטָאמ ַארַאפ סָאװ .קירעביא ןענעז םישוריּפ זַא ןיימ ךיא
 רָאי קיצפופ טלַא רעוװ ךיא זַא טיָארטעד ןופ שזַא רימ ןביירש וצ טַאהעג עק
 ,טרָאװרעד טינ רימ ןופ רע טָאה תובוט ערעדנוזַאב ןייק ?ןסירגַאב ךימ ןוא
 -ַאב ַא זיא ןבעל ןכעלטנפע םעד ןיא עלָאר ןיימ זַא טסווװעג ךָאד טָאה רע
 רעכלעזַא טינ ךיוא זיא םוינָאמירטַאּפ רעכעלנעזרעּפ ןיימ זַא ןוא ענעדייש
 סע .ןעגנואיצַאב עטוג ןיא רימ טימ ןייז ןלעװ וצ ןגערנָא םענייא לָאז סָאװ
 ַא ןופ ליפעג םעד ןיא יו שרעדנַא סעּפע ןיא טלדנַאהעג טינ ָאד ךיז טָאה
 טלַאװעג טינ וליפַא סנטייוו רעד ןופ טָאה סָאװ ,רבח ןקיטכירפיֹוא ןוא ןטוג

 לָאז ןעמ זַא יאדכ זיא סע ןוא ,טסירגַאב ךימ ןבָאה סָאװ יד ןשיװצ ןלעפ
 .ןָאט וצ סע רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע :ןסיוו

 סָאװ סָאד ןריולרַאפ רימ ןבָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ טיוט ןטימ

 ערעדנַא ןשיווצ ךיז ןרעבָארעד וצ טרידנעמָאקער ןבָאה םימכח ערעזדנוא
 -יוהרעד ןוא רעכייר ןשטנעמ םעד ןופ ןבעל סָאד ןכַאמ סָאװ ,ןעגנוכיירגרעדז

 ןוא בוט רבח םענופ םינָאניס רעד ןעוועג זיא עקרעמש .רבח ןטוג ַא :רענעב

 םענופ יז ןרעױדַאב רימ ןוא הדיבא יד וויסנעטניא ױזַא רימ ןליפ רַאפרעז

 ןשינעדנעטשרַאפטימ ןופ לגנָאשזד רעטכידעג ַא זיא ןבעל סָאד .ןצרַאה ןצנַאג

 -עג עכעלשטנעמ סָאד דיזמב ןוא גגושב ןרעטיברַאפ סָאװ ןטייקיליווזייב ןוא

 "מָאק ַא קפס םוש טָא זיא רבח ןקיטכירפיוא ןוא ןטוג ַא ןעניפעג סָאד ,ליפ

 ןוא רַאפרעד רימ ןענייוו .טייקרעטיב רעקיזָאד רעד טָא ןשיוװצניא עיצַאסנעפ

 רעקיטכירפיוא רעטוג ַא ןעוועג זיא סָאװ םענייא ןופ טיוט ןפיוא ןגָאלק רימ

 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ טיוט ןפיוא --- רבח

 !ךורב ורכז יהי
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 (לארשי) ןַאמ לדנעמ

 יקסנינרעשטַאק עקרעמש

 רעמ ןיוש זיא יקסניגרעשטַאק עקרעמש זַא ,ןביולג וצ רעווש זיא סע
 דניק סָאד ,רבח רעקיצרַאהטוג ,רעוװיסלוּפמיא רעקידעבעל רעד טָא .ָאטינ
 ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ רעד -- עסַאמסקלָאפ רעשידיי רענליוו ןופ
 -יילעג ַאזַא טרָאד ןופ ןגָארטעגסױרַא ןוא טייקמערָא רענשַאּפערָאה רעשידיי
 וצ ,ןושל שידיי וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא ץרַאה םערַאװ ַאזַא ,טייקטרעט
 ,רוטלוק רעשידיי

 גנורעייפרעדניק ַא ,1946 שזדָאל .ןטכענ ןעוועג סע זיא ךיז טכוד ,טָא
 -נוה ,ןלױּפ ןברוח ןיא גנורעייפרעדניק עשידיי עטשרע יד .לַאז ןסיורג ַא ןיא
 -רעמש ייז ןשיװצ ןוא -- עניב רעד ףיוא רעדניק עטעװעטַארעג רעטרעד
 -מוא ענייז עז ,שטנעמ ןגנוי ןקיסקוווניילק םעד ןיא ןייא ךיז קוק ךיא .עק
 -נרערט ןייז ריּפש ןוא דיל ןבירשעגנָא ןגייא ןַא ןריגיריד סָאװ טנעה עקיאור
 -ניק ַא טביירש רע .ךעלעגייא עשירעדניק ןופ ץנַאלג םעד טיול דיירפ עקיד
 ,גלָאפרעד טימ טייג סָאװ עסעיּפ-רעד

 ,רעביירש עשידיי עטעװעטַארעג ןֹופ הביסמ ַא :םיא ךיא עז רעדיוװ ןוא
 .המחלמ ךָאנ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-רעביירש עטשרע יד ןופ ענייא ךיז טכוד
 -ימ יד ןיא ןעמעלַא ייב ךָאנ טגיל געט עקיליורג יד ןופ דחּפ רעד .ןלוּפ ןקיד
 טליהרַאפ סָאװ חרזמ ןופ לּפענ ַא ,ןקלָאװ ַא ןָא ךיז טקור ןיוש ןוא ,ןגיוא עד
 ןשידיי ןופ ,שידיי ןופ ןגרָאמ םעד ,ןגרָאמ רעזדנוא טײקטנַאקַאבמוא ןיא
 רימ !רעביירש עשידיי ,ריא טגייווש סָאװ; :ןֶא ךיז טדניצ עקרעמש ,ןפַאש
 ןיב ךיא !ןרעװ וצ טקיליטרַאפ קיטסיײג ,טציא ידכ ןבעל ןבילבעג טינ ןענעז
 "!ןבעל שידיי ןייק ,ןלוש עשידיי ןייק טרָאד ָאטינ :ןעזעג ןוא טרָאד ןעוועג
 ןיא .ףיונוצ ךיז טשימ טנייה ןופ ןוא ןטכענ ןופ דחּפ רעד .ןגייווש עלַא ---
 .טעמתחעג זיא לרוג סעקרעמש ךיז טכוד .ןגיוא עזייב טימ רע טלזיּפש לַאז
 זיא סָאד .ןגייוושרַאפ טינ םיא טעװ ןעמ ?ןעקרעמש טימ ןייז טעװ סָאװ
 ךָאנ ,יקסניגרעשטַאק ,קעװַא רָאפ, :ןענהצע דניירפ עטוג !תוכלמ ןגעק ךָאד
 רעבָא זיא עקרעמש ."ךיילג סע וט ,ןפָא בלַאה ןענעז ןצענערג יד, ."טנייה
 טנגעגַאב טּפָא געט ענעי ןיא ךיז ןבָאה רימ .ןלוּפ ןיא טייצ ַא ךָאנ ןבילבעג
 ..שזדָאל ןיא לוש רעשידיי רעקיצנייא רעד ןיא

 -רַאפ טָאה רע זַא טכודעג ךיז טָאה םיא .ןבירטעג םיא טָאה ורמוא ןַא |
 -ביוט ַא יװ טייז רעשירַא רעד ףיוא ,ָאטעג רענליוו ןיא ןרָאי ליפיוזַא ןריול
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 יק סניג רעש טַא ק .ש

 שירעפעש םיא טָאה ורמוא רעד .רענַאזיטרַאּפ ַא יו דלַאװ ןיא ,רעמוטש

 עשידיי ,םירבח ענייז ןוא םיא קנַאד ַא זַא ,טסוװעג טינ טָאה רע .טכַאמעג

 | .תורודל ןרָאװעג קילייה שידיי זיא סָאטעג יד ןופ רעביירש

 -עטיל עשידיי עטקינייפעגסיוא רעזדנוא טציא טמוקַאב ּפעלק ערעווש

 רעוװש זיא טינש ןשיגַארט ַאזַא .רעביירש עשידיי קעװַא ןעייג סע .רוטָאר

 עקרעמש שיגַארט ױזַא ןוא טכירעגמוא ױזַא קעװַא זיא טציא .ןעמוקוצייב

 רעשידיי ַא רָאנ קעװַא זיא רעביירש רעשידיי ַא רָאנ טינ ,יקסניגרעשטאק

 ,םענרַאפ ַא ןופ רעיוב-רוטלוק
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 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) ינודקומ .א רייד

 / ןעועג ןינ ךיא, טיקסנינרעשטַאק .ש
 "ןַאזימרַאּפ א

 ,רוטַארעטיל-ברוח רעד ןיִא ךוב עטסביל סָאד זיא סָאד
 ,רוטַארעטיל-רעיורט רעזדנוא ןיא ךוב-טסיירט סָאד זיא סָאד
 ;:סױרַא טיירש הרוש רעדעי ןופ
 ןשטייד יד ןגָאלשעג ןבָאה רימ ,ןדיי טסיירטעג טייז ,ימע ומחנ ,ומחנ

 | ,קירוצ
 ,המחלמ ַא ייז טימ טריפעג ןבָאה רימ
 עשידיי ןופ ןלַאפעג ןענעז רעדרעמ עשטייד רעטנזיוט ,רעטרעדנוה ןוא

 | ,ןסיירפיוא-טימַאניד עשידיי ןוא ןליוק

 ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .ש רערעיײט רעד זדנוא טלייצרעד סָאד
 ."ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא;,

 קעװַא ,טנַאה ןיא סקיב ַא ןעמונעג טָאה רעטכיד רעד ,רעביירש רעד
 רענַאזיטרַאּפ עשיטסינומָאק ,רענַאזיטרַאּפ הרבח ַא טכוזעגפיוא ,דלַאװ ןיא
 -עטלעהַאב ערעייז ןופ ןעמַאזוצ ייז טימ טָאה רע ןוא ,דנַאלסור-טעוװָאס ןופ
 .חצר-תוכמ ןשטייד יד ןגָאלשעג רעדלעוו יד ןיא ןשינ

 יד ןליײצרעד וצ טנַאלַאט ןרעדנוזַאב רָאג ַא טָאה יקסניגרעשטַאק .ש
 ,קידנעלכיימש קיטומטוג סעּפע ןוא טושּפ ןשינעעשעג עטסקילורג עמַאס

 עטלַאק ענייז ןופ סױרַא ךיז טיירד רע ןוא םיא ךָאנ ךיז טגָאי טיוט רעד
 -ךאלמ םענעבירטעגכרוד ןוא ןקנילפ ,ןטלַא םעד רעביא טעוועמלעש רע ,טנעה
 | ,תומה

 ,טנייפ סָאד טָאה רע ,ןיינ ,דלעה םעד טשינ ןַאד טליּפש רע

 . .תוטשּפ רעטסערג רעד טימ ץלַא טלייצרעד רע

 ַא טליּפש רענעי ,דלעה ַא רַאפ ןטלַאה םיא טלָאז ריא טשינרָאג ליוו רע
 רַאפ סָאװ זיא ,תומה-ךאלמ םענעבירטעגכרוד ,ןטלַא ןטימ ליּפשיזיומ-ןואיץַאק
 ?רע זיא דלעה ַא

 םעד ףיוא ןוא ןבעל ןייז ףיוא טרעיול ןעמ ןוא רעטכיד ַא ,דיי ַא זיא רע
 .ןדיי ערעדנַא ךיוא ןוא ךיז טעװעטַאר ,ןדיי עלַא ןופ ןבעל

 .ָאטעג רעד ןופ רע טפיױלטנַא טָא

 ;טגָאז רע רעבָא

 וסכ



 ּוק ס ני גר עש ס ַא ק .ש

 "!טשינ לָאמניײק ךיא לעוו ןסעגרַאפ ךיד ,ָאטעג;
 .טנייה טשינ ןוא ןטכענ טשינ ,טשינ טסעגרַאפ רע ןוא
 -יל-ןברוח רעזדנוא ןיא ךוב עטסרעייט סָאד ,ךוב ןייז תודע טגָאז סָאד

 ,רוטַארעט

 ;ןטלַאטשעג רעטרעדנוה ןָא טמענ טיוט רעד
 ,יירפ םורַא טייג רע ,טעװעטַארעג ךיז רע טָאה טָא
 -- צציײלּפ ןייז ףיוא טנַאה עשירענעמ ַא רע טליפרעד לָאמַאטימ
 ?יקסניגרעשטַאק ---
 -טיל ןשיטסינומָאק ןטנַאקַאב ַא וצ טרעהעג טנַאה יד זַא ,טנעקרעד רע

 ,טסילַאנרושז ןשיוו
 .רעביירש ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא תומה:ךאלמ םעד ריא טָאה ָאד

 .טסינומָאק רעשיווטיל רעד טרענוד -- ?וטסָאה דלָאג ---

 :תומה-ךאלמ ןשיװטיל-שיטסינומָאק םֹוצ רע טגָאז
 ?דלָאג ריא טפרַאדַאב סָאװ ףיוא ןוא ,דלָאג רימ וצ טמוק יוו ---
 .ָאּפַאטשעג ןיא ןגָאז ריד ךיא לעװ סָאד ---
 ,לָאמַא ךָאנ סיוא רע טיירש --- ?דלָאג וטסָאה ---

 ןעק רע ,טשינ דלָאג ןייק טָאה רע זַא ,יקסניגרעשטַאק םיא טרעלקרעד

 רעבָא םיא טעװ רע ,רעראש-דלָאג ןייק טשינ ,רעביירש ַא זיא רע ,םיא ךָאד
 ,דלָאג ןעמוקַאב לָאז רע זַא ,ןעז ןיוש טעװ רע ןוא ָאטעג רעד ןיא ןריפ

 -- רעמיצ ןייז ןיא טסילַאנרושז רעשיטסינומָאק רעד םיא טראּפשרַאפ
 .ָאטעג ןיא םיא טימ ןייג רע טעװ ןגרָאמ

 .זיוה רעדנַא ןַא ןיא ךיז טזָאל ןוא ריט יד טכַאניײב ףיוא רע טכערב
 יז ,עטנאלאב ןוא טניירפ ענייז טימ זיוה לופ ַא רע טניפעג ָאד ןוא.

 ,ָאד סיוא ךיז ןטלַאהַאב
 ַא ןופ ןטפירשרעטנוא טימ טרָאּפסַאּפ ןשלַאפ ַא רע טמוקַאב ָאד ןוא

 ,וליפא ןלַארענעג ןוא טיײל-ײצילָאּפ עכיוה ץוט

 סָאד ,טרָאּפסַאּפ ןיא ןבעגעגנָא זיא ױזַא ,רע זיא רעמוטש:ביוט ַא רעבָא
 זיא רע זַא ,ךארּפשסיוא ןייז טול ןענעקרעד טשינ לָאז ןעמ זַא ,הלוגס ַא זיא

 .קַאילָאּפ רעתמא ןייק טשינ

 צב

 טכַאנ יד ,רעירַא רעמוטש-ביוט ַא יו ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא רע טייג

 ןפיוא רעיױּפ ַא ייב טקיטכענ ךעבענ רעמוטש-ביוט רעד ןוא ןָא ךיז טקור

 .ןוויוא
 רעכיק רעד זיא ןיפערג רעד ייב זַא ,ןסעומש םירעיוּפ יד יו רע טרעה

 ,ןלַאפעגקעװַא
 -עקס רעקירעי 90 ַא ,עטלַא ןַא ,ןיפערג רעד וצ ירפ ץנַאג ךיז רע טזָאל
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 ר ו ב ל מ ַא ז

 ,םילכאמ עריא ןיפערג רעד רַאפ טכָאק רע ,רעכוק ַא טרעוו רע .יז זיא טעל
 .סעקרעבעל עשרעניה טימ עשַאק ,לפָאטרַאק

 :ןעמוטש:-ביוט םעד ,םיא וצ יז טגָאז לָאמ ןייא ןוא
 ?ןברַאטש רימ טסעװ וד ךיוא זַא ,ןייז טעװו סָאװ ,קעצַאװ ,קעצַאװ ---
 רעד טָא -- החיצר:אלמ יקסניגרעשטַאק רעמוטש:ביוט רעד טרעוו

 ןיא ןיירַא ריא טיירש רע ןוא ...ןבעלוצרעביא םיא ךיז טביילק רענייב ןפיוה
 :רעיוא

 | ,ןבעלרעביא ךיד ךָאנ לעוו ךיא ---
 .ןגעטש ןוא ןגעוו עכעלרעפעג יד רעביא רעטייוו ךיז טזָאל רע ןוא
 ,סָאטעג ץוט ַא ןיא ןעוועגסיוא זיא רע ,טריטסערַא לָאמ ליפ טרעוו רע

 -טנַא רע זיא ןדיי ףיוא תוטיחש עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ןוא
 ,לַאמ ןטצעל םוצ ןפָאל

 ,דלַאװ ַא ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא וצ ךיז טגָאלשרעד רע זיב
 ,ךעלריפסיוא ךוב ןייז ןיא רֶע טביירש םעד ןגעװ ןוא
 -- רענעייל יד טנרָאװ רע ןוא
 ריא ןסײרּפָארַא טרָאד ןוא ָאד רע טעוװ עדנעגעל-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ

 ,רעיילש םענירג

 ןסױטשנַָא רענעייל רעד ךיז טעװ ןטָאש ךס ַא ףיוא
 ,המקנ רעטכערעג ןוא רעסיז רעד ןופ דיירפ ,דיירפ ףיוא ךיוא רעבָא
 -עפָא ןייק דלַאװ ןיא וליפא טנגעגַאב טשינ טָאה ןַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד

 ַא טכַאמעגכרוד טָאה ןַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ,סמערָא עכעלרעדירב ענ
 ,דלַאװ ןיא וליפא םונהיג

 טָאה רע ןוא דילגטימ רעכיילג ַא ןרָאװעג רע זיא ףוס לכ ףוס רעבָא

 .חצר-תוכמ ןגָאלשעג ,ןשטייד יד ןגָאלשעג

 ןופ רימ ןעמוקַאב דלַאו ןיא ןבעל סָאד טבײרשַאב רע רעדייא רעבָא
 עכלעוו ,טָאטש עשידיי יד ,ענליוו ןופ ןדיי ןשיטָאטש םעד ןגעוו תועידי םיא
 ,דלַאװ ןטסכעלקערש םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ סיצַאנ יד ןופ זיא

 "טעברַאעג; ןבָאה רעדרעמ עשיניצ עשטייד יד יוװ דליב ַא ריא טָאה ָאד
 ,ָאוויי ןיא

 ךיז טָאה סָאװ ,בָאטש-גרעבנעזָאר ןופ ןשטייד ןבילקרַאפ ךיז ןבָאה ָאד
 .תורצוא-רוטלוק ןביור טימ ןעמונרַאפ

 -עטשטפירש ןוא עטנרעלעג עשידיי ןופ בַאטש ַא טריזינַאגרָא ןבָאה יז
 רעכיב יד ןריטרָאס יװ ,טעברַא עצרַאװש יד ייז רַאפ ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,רעל
 --- סנטסַאק ערעדנוזַאב ןיא ייז ןקַאּפ ןוא ןקיטנַא יד ןוא

 !ןייז זומ םעטסיס ,גנונעדרָא

 סָאװ ,םילבחמ-רוטלוק ןופ טעברַא ןַא ןגעוו דליב ַא .ָאד טמוקַאב ריא
 ,רוטלוק רעשידיי רעד ףיוא קירעשייה ַא ַא יו ןזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה

 ,האנה רעשיטסידַאס:שיטסילַאדנַאװ ַא טימ סעּפע טעברַאעג ןבָאה ייז
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 יק ס ניי ג ר עש טַא ק שש

 ןרָאי רעטרעדנוה רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןצירטָאמ ענעיילב ןופ תורצוא
 ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןוא ןרָאװעג טקַאּפעגניײא ןענעז ,עטיל ןיא טלמַאזעגנָא
 | -י | ,דנַאלשטייד ןיא ךיילג

 !לַאטעמ המחלמ רַאפ רעטסקיטיונ רעד ,טייקיניילק ַא ,יילב
 רשפא ןוא ,ןסָאשעג טָאה יילב ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,טסייג רעשידיי

 ..ןדיי ףיוא ךיוא
 -ַאר ,טעװעטַאר רע ןוא ,ָאװיי ןיא ךיוא טעברַא ,יקסניגרעשטַאק .ש ,רע

 | .ךעלגעמ זיא סע רָאנ סָאװ טעוװעט

 ,עגיילק ןענעז ןטייקכעלגעמ יד רעבָא
 טעברַא-סגנוטער רעד ןיא רדסכ ןייז וצ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא ,בגא

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ
 -ָאװיי ןעװעטַאר טריבורּפ רע טָאה ,רעלטיה ןופ ןלַאפ ןכָאנ ,רעטעּפש

 .עטיור יד ןופ תורצוא
 יד לייוו ,גלָאפרעד רעקינייו ךס ַא טימ ,גלָאפרעד ןָא ָאד ךיוא רעבָא

 ןעמוקַאב ףוס לכ ףוס ָאוװיי טָאה ,טביורעגוצ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,תורצוא
 ,גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןופ ףליה רעד טימ קירוצ

 ןיא טכָאקעגרעביא תורצוא ערעייט יד ןבָאה ןלַאדנַאװ עטיור יד רעבָא
 ...עדנַאנַאּפָארּפ רעייז ןקורד וצ ריּפַאּפ יינ

5 

 1 | ,דלַאװ ןיא רע זיא טָא ןוא
 ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי טימ לופ זיא דלַאװ רעד
 יד טסייה סָאד ,עתמא יד ,רענַאזיטרַאּפ יד טשינ ךָאנ ןענעז סָאד רעבָא

 -ַאויטרַאּפ עיינ יד ,טסעג יד ןעמענוצפיוא טשינ ךיז ןלייא ייז ;עשיטעװַאס

 ,רענ
 ןגיוא יד ןענעז ,ןעמ טגָאז ,קערש ןיא ;דשח טימ טכידעג זיא דלַאװ רעד

 ,רעסערג ךָאנ דשח רעד זיא דלַאװ ןשינַאזיטרַאּפ םעד ןיא .סיורג
 ןופ טשינ טסייו דשח ןוא ,ןענָאיּפש ןענעז ,עיינ רעדָא ,רעיינ רעדעי

 ײג זיא .קערש-טיוט טימ טשימעג זיא דלַאװ ןיא דשח םורָאװ ,קיגָאל ןייק

 .שימעג ַאזַא ייב קיגָאל ןָאמ
 ןופ טעדרָאמעגסױא ןרעוו סָאװ ,ןדיי זַא ,ןסיו טשינ ליוו דשח רעד

 .שטייד ןרַאפ ןרינָאיּפש טשינ ןלעוװ ,שטייד
 גנושיטנַא ערעטיב יד טמוק רענַאזיטרַאּפ ַא ןיוש טרעװ ןעמ ןעוו ןוא

 ,לַאעדיא ןַא ןופ ןעמָאנ ןיא דלַאװ ןיא ָאד ןענעז רענַאזיטרַאּפ עלַא טשינ ---

 .ןריניאור ליוו אנוש רעד סָאװ ,דנַאלרעטָאפ םעד ןופ ןעמָאנ ןיא
 ,ףלעוו עכעלשטנעמ ָאד ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ יד ןשיװצ ,דלַאװ ןיא ,ןיינ

 .ןײרַא דלַאװ ןיא ןגיוצעג ייז טָאה ףלעוו יוװ ןוא

 .עדנעגעל סיוא טרָאד ןוא ָאד טרעוו עדנעגעל ענירג יד ןוא
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 ףו 2 9 מט עץ ז

 "על רעד ןופ) רעיילש םעדו טרָאד ןוא ָאד ּפָארַא טמענ יקסניגרעשטאק
 ,עדנעג

 רעד ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי עװַארב ךס ַא ָאד ןענעז סע רעבָא
 תוחילש רעקיליײה רעקיצנײיא רעד טימ דלַאװ ןיא ןענעז ייז ,עקנַאזיטרַאּפ
 ,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ רעדרעמ עשטייד יד ןופ ןעמענ וצ המקנ

 .יקסניגרעשטַאק זיא עטסװַארב יד ןשיװצ רעטסװַארב רעד ןוא

 טשינ טלייט רע ,ךיז ןגעוו ,ךיז טייטשרַאפ ,טשינ סע טלייצרעד רע
 "רעד ערעדנַא ןגעוו טלייצרעד רע יו םעד ןופ רעבָא ,הלילח ,ןיײלַא ךיז סיוא
 ,ןײלַא םיא ריא טעז

 ַא ,רעטכיד ַא ,ןשטנעמ ןשידיי ןכעלרעדנווו ַא ךיז רַאפ טעזרעד ריא
 ,סע טרעדָאפ טייצ יד ןוא עגַאל יד ןעוו םישעמ ןופ שטנעמ ַא ןוא רעביירש

 |  .טייקנייש ןוא טייקנייר רענעטלעז ַא טימ רע טוט ץלַא ןוא
 -ערינש עקידנעילג ,עניד ךרוד ןפיול המקנ ןוא ןרָאצ ןופ ךוב םעד ןיא

 ,טייקכעלשטנעמ ןופ ךעל
 ,יורפ סרעוועקצוס רעטכיד םעד ןגעוו רָאג זיב ץרוק רע טלייצרעד טָא

 ,עקנישַארבַא ריא ןופ ,עלמהרבא ריא ןופ לרוג ןרַאפ טרעטיצ יז יו
 .רענע טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא ,טייקילייה סעּפע ןצנַאגניא זיא יז

 ,קיטכיט ןוא גולק ,שיג

 :עלעדיירפ רעקיזָאד רעד ןגעוו עלהשעמ ץרוק ַא זיא טָא
 ,הסיפת ןיא יז טלַאה ןוא טריטסערַא יז טָאה ָאּפַאטסעג יד
 ןעלטימ טגירק ןעמ ןוא טכוז ןעמ ןוא למוט ַא ָאטעג רענליוו ןיא טרעוו

 .יז ןעיײרפַאב וצ יו
 ,יירפ זיא יז ,ןייג יז טסייה שטייד ַא ,סױרַא יז ןעמ טפור טָא ןוא
 יג ןַאמ ןיימ ןָא --- ,עלעדיירפ טגערפ --- ?ןַאמ ןיימ זיא וװ ןוא ---

 !טשינ ךיא
 עטריטסערַא עלַא ,רעוועקצוס ןפורסיױרַא קינָאּפַאטשעג רעד ןָא טבייה

 רעוועקצוס רעבָא זיא ייז ןשיווצ ,ךעלרעמיצ-הסיפת ערעייז ןופ סױרַא ןעייג
 .ָאטשינ

 ;טגָאז ןוא טנַאה ןרעטנוא םיא טמענ ,םענייא וצ עלעדיירפ וצ טפיול
 ,רע זיא סָאד ---
 ,הסיפת ןופ ןדמערפ ַא ,םענייא יז טיײרפַאב ױזַא ןוא
 ,עלעדיירפ ךיוא ערעדנַא ןוא .ןיקסניגרעשטַאק טימ טייג דלַאװ ןיא ןוא

 רעבָא ,סיפ עקידנטולב ,ענעלָאװשעג ןבָאה עלַא .עקרעייג עטסעב יד יז זיא
 ,טירט ערעכיז ,עטנוזעג טימ טייג עלעדיירפ

 ןופ ,טײקװַארב ןוא טייקמורפ רעסיורג ןופ שימעג רעכעלרעדנווו ַא
 ,טײקרַאטש עשיזיפ ןוא עקיטסייג ןוא עביל ױרעסיורג

 ןיא טליײטרַאפ זיא סָאװ ,עטסנעש סָאד ןוא עטסעב סָאד ריא טָאה ָאד
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 יק ס נג י ג ר עש טַא ק .ש

 טרירטנעצנָאק ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןשיווצ ךעלעזָאד עקניניילק
 .יורפ רעקיטנייה רעשידיי ןייא ןיא

 -רעשטַאק טייקצרוק ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא תוטשּפ ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא !
 ,סע טלייצרעד יקסניג

6 
* 

 טליּפשעצ עיזַאטנַאפ יד ןוא ,ןדיי עגנוי ךס ַא דלַאװ ןיא טנגעגַאב רע
 -- ןדיי ערעייט יד ייב ךיז

 !דַאירטָא ןשידיי ַא ןפַאש ףרַאד ןעמ
 ;רעסַאװ טלַאק טימ ּפָא טסיג ןעמ רעבָא
 יו ןסיוורעד ךיז ךיוא םעד ןגעוו וטסעוװ ,סיוא לייוורעד ךיז ור ---

 | ,רימ
 --- תובצע ןיא ןײרַא טשינ טלַאפ רע רעבָא
 לסיבַא ןוא ןסעומשכרוד ךיז ,ןצעזסיוא רָאנ ךיז ,רע טגָאז ,רימָאל ---

 | | .ןעגניזכרוד
 ,(עדַאגירב רעד ןופ רידנַאמָאק) גירבמאק רעד ּפָארַא ךיז טזָאל טָא ןוא

 | | ,ווָאקרַאמ רבח
 ףרַאד ,ףמַאק ןיא ךיז ןסייר סָאװ ןעיורפ זַא ,סױרַא ךיז טלעטש סע ןוא

 .רעוועג ןייק טשינ ייז רַאפ טָאה רע ,ןבָאה טשינ רָאג רע
 ,עּפורג -טעברַא ןַא ןיא טמיטשַאב ןרעוו יקסניגרעשטאק ןוא רעוועקצוס
 ;קיטיײװ טימ טביירש יקסניגרעשטאק ןוא
 -קריוורַאפ ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג סָאװ-רָאנ זיא סָאװ םולח רעד;

 ייןרעטייוװרעד וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןרעוו וצ טכעל
 "רעה ערעזדנוא ןיא טגיוועגרעדנַאנופ ךיז טָאה ורמוא רעקרַאטש ַא ,

 ."רעצ
 םעד ףיוא ךיז ןרעייטשייב וצ ןדעי ןעמ טסייה ךיז ןרירטסיגער םייב ןוא

 רע סָאװ ,ןכַאזטרעװ טימ הכולמ רעשיטעווָאס רעד ןופ דנָאפ-סגנוקידיײטרַאפ
 | ,ךיז טימ טָאה

 .ךעלרעגייז ערעייז ןבעגעגּפָא עלַא ןבָאה
 יייןעמ טלעפַאב ,רעהַא ךיוא דלָאג סָאד ןוא ---

 ...?דלָאג ַא רַאפ סָאװ ---

 רעד ןיוש טדער --- ,ָאטעג ןופ טכַארבעג טסָאה וד סָאװ דלָאג סָאד ---

 -מורַא ןוא סענעשעק יד ןעלסיירט וצ ןָא טבייה ןוא ,החיצר טימ קינלַאשטַאנ

 .ןשטייד יד ןופ ןעמענ המקנ ןעמוקעג זיא סָאװ םעד ןּפַאט
 ..ןסור יד ךיוא ןוא ןשטייד יד ,ןדיי ייב דלָאג ןכוז עלַא

 יטרַאּפ עשידיי יד ףיוא געיעג ַא טכַאמעג ןעמ טָאה גָאט ןקיבלעז םעד |

 לוויטש יד ןָאטסיױא וצ ןעגנוווצעג ייז טנעה יד ןיא רעוועג טימ ןוא רענַאז

 ,ערעייז ןעלטנַאמ יד ןוא

 ווס



 ד ו ב 5 מ ַא ז

 -ַאנ יד ןעזעג ןעמ טָאה ,יקסניגרעשטאק טלייצרעד ,ןגרָאמ ףיוא ןוא

 יד ןיא ןוא ןעלטנַאמ ןוא לוויטש עטביױרעגנָא יד ןיא ןָאטעגנָא ָאװטסלַאשט
 ,סרעגייז עקניאיינ ייז ייב ענעמונעגוצ

 יד טימ טצוּפעגסיױא ךיוא ךיז ןבָאה עטבילעג ןוא רעבייוו ערעייז ךיוא

 ...ןכַאז עטביורעג

 .רעיילש ַא ןָא ןבילבעג זיא ,דלַאװ ןגעוו עדנעגעל יד ,עדנעגעל ענירג יד

 | ייךעלסעה סיוא יז טעז רעיילש ַא ןָא ןוא

 סא
 . לא

 דלַאװ ןדליוו ןיא , יקסניגרעשטאק טביירש ,טליפרעד ךיז ןבָאה רימ

 ,דיל-סקלָאפ שידיי ַא ןיא טסייה סע יװ ,*ןײלַא
 רעוועקצוס עלעדיירפ .עיזעָאּפ עשידיי ןעמ טרימַאלקעד דלַאװ ןיא רעבָא

 ,קינייוװנסיוא ףיוא עיזעָאּפ עשידיי עצנַאג יד ןעק

 !עלעדיירפ

 ןשטייד יד טימ ןפמעק וצ טייקכעלגעמ ַא יז ןבָאה ףוס-לכ-ףוס רעבָא

 .חצר-תוכמ ייז טגָאלש ןעמ ,ןשטייד יד טגָאלש ןעמ ןוא

 ;טביירש יקסניגרעשטַאק ןוא

 ;ןגָאזרעביא לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ ףרַאד ןעמ

 עכעלשטנעמ טימ ,רעריפנָא עכעלרע טימ ןדַאירטָא ןעוועג ןענעז סע

 ,ךיוא ןרידנַאמָאק

 רעבָא ןדַאירטָא עכלעזַא ןגעוו תוישעמ עכעלרעדנווו טרעהעג טָאה רע

 ןדיי וצ גנואיצַאב יד זיא ןדַאירטָא עטסרעמ יד ןיא -- תודע רע טגָאז --

 | ,עכעלרעדיוש ַא ןעוועג רעקלעפ-טייהרעדנימ ערעדנַא וצ ןוא

 בעט עכעלטע טימ טּפָארטשַאב ןדייטשינ ַא ןעמ טָאה אטח ַא רַאפ

 ןסָאשרעד ןדיי ַא ןעמ טָאה אטח ןבלעז םעד רַאפ רעבָא ,טסערַא

 יז .רעדרעמ עשישטייד יד טימ ןגָאלשעג שידלעה ךיז ןבָאה ןדיי רעבָא

 ,טנידרַאפ ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו המקנ יד טשינ ,המקנ ןעמונעג ןבָאה

 ,המקנ עסיורג רָאג ַא תוחוכ עשידיי עמערָא יד טיול רעבָא

 ,דלעה ןשידיי ןתמא ןַא ןופ ןבירשעג זיא סע ,ךוב סיורג ַא זיא סע

 ,ןיקסניגרעשטאק ייב ץלַא ןופ רעכעה טייטש תמא רעד ןוא

 "ומחנ ןוא עקיטכיל יד ןשיװצ ןתמא ערעטיב ךס ַא ךיוא רע טלייצרעד
 ,ןתמא

 ךוו



 (לארשי) רעוועקצופס .א

 -עדנענעל ענירנ יד

 לעװ ךיא זַא :סעיזַאטנַאפ עלַא רעביא טגייטש טיוט ןופ עיזַאטנַאפ יד
 רימ ןבָאה ָאטעג ןיא !ןביילג טנָאקעג סע טָאה רעװ --- ןעקרעמש ןענײװַאב
 ןדישעצ טשינ ךיז טעװ ןרעדנַא ןטימ רענייא :דנוב ַא ןסָאלשעג עדייב
 ןוא ,טפַאשדניירפ רעקירעידצפופ ַא ףיוא ןעוװעג טריזַאב זיא דנוב רעד
 ןכָארבעג טָאה רעװ --- דניצַא .טולב טימ טלגיזרַאפ םיא טָאה ָאטעג סָאד
 ?טּפשמ ַא וצ טוט םעד ןעמ טפור יװ ?רעקידלוש רעד זיא רעװ ?העובש יד

 ,ןייז לָאז תבש

 -הדקע-ןביז יד ףיוא ,ָאטעג רענליוו ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה עקרעמש ןעוו
 ךיז רע טָאה טלָאמעד זיב ,1942 גנילירפ ןעוועג זיא'ס -- ךעלסעג עקיד
 סָאד טױרטרַאפ םיא ךיא בָאה --- סמונהיג טרעדנוה ךרוד טשטילגעגכרוד
 ,האווצ ןיימ ןבָארגרַאפ בָאה ךיא וװ ,טרָא

 ךימ רע טָאה --- ןבָארגסױא קירוצ האווצ ןייד טסעװ ןײלַא וד -- |
 ,לביימש ןקיטומטוג ןייז טימ טסיירטעג

 ךיא בעל ,רבה ןיימ דיּפסמ ןיב ךיא ןעוו ,טציא ןוא .ןעשעג זיא ױזַא
 1 רעמונ סַאג"ושַארטס ףיוא בָאה ךיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד יינספיוא רעביא
 -ליוו יד רעטנוא ןגרָאברַאפ ןיילַא ךיז טלָאװ'כ יו ,האווצ ןיימ ןבָארגרַאפ
 - ,תוברוח רענ

 ןייז ןופ לּפעקרעטנוא רעד זיא ַאזַא- עד נע גע ל עניר ג יד
 רַאפ ןוא ,ןבעל ץנַאג ןייז ןעוועג רע זיא עדנעגעל ענירג ַא ןוא .ךוב טצעל
 יד ןעוו ,טציא ךיוא ןביילברַאפ ַאזַא רע טעװ ,רבח ןטסטנעָאנ ןייז ,רימ
 .למיה ןקידתוירזכא ןיא טקיטולברַאפ טָאה עדנעגעל עניכג

 ןייז לָאז !דרע רעשיפלעוו רעד ךָאנ למיה ןיא טקנעבעג טָאה רע יוװ ,ָא

 ָאטינ וליפא ךָאד זיא למיה ןיא רָאנ .דרע ןַא יבַא --- םינלזג טימ דרע ןַא
 ,אנוש ןפיוא ןרעיול ןָאק ןעמ ווו ןּפמוז ןייק ָאטינ ,דלַאװ ןייק

 ,ןַאּפש ַא טלעטשעג טָאה רע ווו .עדנעגעל ענירג ַא ןעוועג זיא רע ,ָאי
 ,ןירג ןרָאװעג זיא

 -כענ רע .ענייז זיא טלעוװ יד רָאנ .םותי רעקידכעלייק ַא רָאי סקעז וצ
 ןףרעטש יד טימ ךיז טשוק ןוא םעדיוב ַא ףיוא טקיט
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 רו ב ל מ ַא ץ

 סָאד ןָא רע טוט "םותי ַא רַאפ םויטסָאק ַא; םויטסָאק םעיינ ַא ןוא
 | - | | ,הווצמ-רב וצ לָאמ עטשרש

 טוה ןגייא ןייז טלָאמעד ןיוש טלָאװ רע ,דגב םעיינ ַא זיולב טשינ
 ,רבח ַא רַאפ ןגױצעגּפָארַא

 --- ןָאפ רעטיור ַא טימ ןרעטַאלּפַאב ענליוו עטלַא יד ףרַאד ןעמ זַא ןוא
 .ָאד ךיוא עקרעמש ,ךעלריטַאנ זיא

 ץמרוט ןיא ןוא ,סיוא טלַאה עקרעמש רָאנ ,פעלק .עמרוט רעקשיקול

 ,לרעטַאעט ַא ןַארַאפ ןיוש זיא
 -עזדנַארב יד ןופ ,*ךַאילש ןפיוא ערעב ןוא עינוב, ןופ טייצ יד זיא'ס

 ןלַאפעג זיא טכַאניײב; ןייז ,רעדיל סעקרעמש ןוא ,ןעגנוי עשיקַאבלוק ענ

 ץנַאג רעביא ןעמ טגניז "ךעלרעדניק ,סעמַאמ ,סעטַאט; ןייז ןוא ?יינש ַא
 יי . ,ןלױּפ

 עקירעי-קיצנַאװצ ,"ריא ףיוא ןרעדנַא ןטימ זיא רענייא .ענליוו-גנוי
 "על ענירג יד ,עקרעמש טמוק .רעמינּפ ענערָאמרַאמ טימ רעטלַאּפש-למיה
 סיוא ןוא --- ,טפַאשרבח ןייז טימ ,רָאמוה ןייז טימ ,דיירפ ןייז טימ ,עדנעג
 .ירעמינּפ ענערָאמרַאמ סיוא ,"ריא,

 -ַאב דיירפ רענירג טימ ןוא ,"דיירפ ןָא טנגויק ןַאמָאר ַא טביירש רע
 | | .טנגוי יד רע טבעל

 -ירפ רעטילבעצ קידעבעל ַא ,עדנעגעל ענירג ַא רע זיא ָאטעג ןיא ךיוא

 .ךעלסעג עטיוט יד ןשיווצ גניל

 ,םותי רעתמא רעד ,רע .םימותי סיוא ןרעוו "בולקטנגוי; ןופ רעדניק יד
 ןלייה רעדניק-ָאטעג יד וצ טפַאשביל ןייז ,רעדיל ענייז .עטַאט רעייז טרעוו
 .ןדנווו יד

 -נוזעג םיא ךרוד ןטלָאװ לגייפ עלַא יװ --- דלַאװ ןיא ,דלַאװ ןיא ןוא

 .טרָאװ ןופ ןעניז ןטסלדייא ןיא דלעהסקלָאפ ַא .ןעג

 עג זיא סָאד .טנייו עקרעמש יװ טרעהעג ךיא בָאה לָאמ ןייא זיולב
 ןיא רעמ ָאטינ זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא דלַאװ ןיא ןעוו ,טלָאמעד ןעוו
 ,דיי רעקידעבעל ןייק ענליוו רעזדנוא

 ?טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ דוס רעד זיא סָאװ ?חוכ ןייז ןעוועג זיא סָאװ
 ?טיוט ןייז רעטנזיוט ןענייוװַאב סָאװרַאפ

 ןייז .ןעועג רע זיא רעביירש רעקיצרַאה ַא ,רעמיטניא ןַא רָאנ טשיג
 רעדיל , גנולמַאז עסיורג ןייז ןוא ?ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא, קרעװ טצעל
 רעד ןופ רצוא םעניא ןביילברַאפ רעכיז ןלעװ ?ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ
 זיא םעד טימ סָאװ ,סעּפע ךָאנ טגָאמרַאפ טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיי
 .טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשדניירפ :קיצנייא רעכיז רע

 ,קרָאיינ ןיא טציא טבעל סָאװ ,יקסנירק לחר ןירענליוו עטבילַאב יד
 ךירטש ןייק טשינ זיא טפַאשדניירפ סעקרעמש; :ווירב ַא ןיא וימ טביירש

 ןוב



 יק ס ניי ג ר עש טַָא ק .ש

 ןוא ."ןריובעג טרעװ ןעמ ןכלעוו טימ טנַאלַאט ַא זיא'ס ,רעטקַארַאכ ַא ןופ

 טנַאלַאט ַא יװ רענעטלעז ךס ַא זיא --- ןבעגוצ ךיא ליװ --- טנַאלַאט ַאזַא
 ,רעכיב ןביירש וצ

 .ןעגנוזַאב ןרעוו ךָאנ טעװ ,עדנעגעל ענירג יד ,עקרעמש
 .רעטרעוו ןייק טשינ רימ ןבָאה לייוורעד

 ,ןגייווש רימָאל ,רעליטש ,רעליטש

 .ָאד ןסקַאװ םירבק
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 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) לאגיס .ל

 טוט ןשינַארט ןייז ףיוא ןרעיורט רימ

 יקסניגרעשטַאק .ש רעטכיד ןוא רבח ןרעייט רעזדנוא ןופ טיוט רעד
 ,טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא רעיורט ןפורעגסיױרַא טָאה

 ַאזַא ףיוא ןוא גנולצולּפ ױזַא ןעמוקעג זיא טױט סיקסניגרעשטַאק
 ןייז ךָאנ ןיוש טרעיורט ןעמ זַא ,ןביולג וצ רעווש זיא סע זַא ןפוא ןשיגַארט
 רַאפ ,ןבעל ןשידיי ןרַאפ ןטסנידרַאפ ענייז ּפֶא ןיוש טצַאש ןעמ זַא ,טיוט
 סָאװ ,ןפמאק יד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא רַאפ ןוא רוטארעטיל רעד
 .םזירעלטיה ןרעטצניפ םעד ןגעק ןרָאװעג טריפעג םיא ןופ ןענעז

 עשיגַארט ַא ,רעדייל זיא ,ןביולג וצ רעווש זיא סע סָאװ סָאד ,רעבָא
 ןיק ןוא חוכ ןייק ָאטינ זיא טייקכעלקריוו רעד ןגעק ןוא טייקכעלקריוו
 ,ןלעטשוצנגעקטנא ךיז לטימ

 טנעָאנ ןייז וצ טייהנגעלעג ַא טאהעג טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד
 ןיא ןביױהעגנָא ךיז טָאה טײקטנעָאנ יד .יקסניגרעשטַאק עקרעמש טימ
 ,טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,1946 ןיא זירַאּפ

 רעד ןופ ןדנוװ עפיט יד ,הביבס רעד ןיא קירעיורט ןעוועג זיא סע
 ןענעז סָאװ ,םישודק ןָאילימ סקעז יד ןגעוו קיטייװ ןוא רעצ רעד ,המחלמ
 | ,שירפ ןעוועג ךָאנ זיא רעדרעמ-רעלטיה יד ןופ ןעמוקעגמוא

 ןוא טירט ןדעי ףיױא ןגָאװטעג רעיורט םעד טָאה יקסניגרעשטַאק
 ןוא דיירפ טכַארבעגנײרַא ,רעבָא ,רע טָאה ןטנעמָאמ ערעווש ןיא ,טירש
 טימ ןוא גנאזעג ןלופטנאלַאט ןייז טימ ,טייקידוועריר ןייז טימ גנוביוהרעד
 | ,ןשטנעמ וצ גנואיצַאב רעמערַאװ ןייז

 -נָאק סגנודנירג רעד וצ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רעטעּפש זיא עקרעמש
 ַא ןעמונרַאפ טָאה רע .סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ ץנערעפ
 םעד ,רעפמעק םעד ןעזעג םיא ןיא טָאה ןעמ ,סערגנָאק םייב ץַאלּפ ןבושח
 ןשטנעמ ןקיצרַאה םעד ןוא רעטכיד

 ןשיטסינויצ ןטימ ןדנוברַאפ ןעװעג טייצ עסיוועג ַא זיא עקרעמש
 -נָא טָאה סָאװ טעטימָאק רעד ,יובפיוא ןוא ףליה רַאפ טעטימָאק רעטעברַא
 יד וצ טסיירט ןוא ףליה ןעגנערב ןענעק וצ ןטייקיטעט עקיטכיוו טריפעג
 רַאפ סעיצוטיטסניא יז רַאפ ןפַאש וצ ,םי טייז רענעי ףיוא ענעבילבעגנבעל
 וצ טכוזעג ןבָאה סָאװ יד ןופ טסייג םעד ןקרַאטש ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק
 ןבעל ךעלשטנעמ ןוא שידיי יירפ ַא ןעיוב

 ןוכ



 יק סג יי ג ר עש סט ַא ק .ש

 ןיא ןבָאה עקירעמַא ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ןכוזַאב סעקרעמש
 ףיוא רעוט ןופ ןטכירַאב עטרעטסײגַאב טכַארבעג טעטימָאק ןופ ָארויב רעד
 -עז סָאװ םירבח ןוא טנײרּפ רעטרעדנוה ןענווועג טָאה עקרעמש .רעטרע יד
 רע ךיוא עבלעז סָאד ,ןרָאװעג ןדנובעגוצ םיא וצ ןפוא ןקיצרַאה ַא ףיוא ןענ
 | | | ,ייז וצ

 -רַא טכוזַאב תורוש יד ןופ רעביירש רעד טָאה 1953 ,רעבָאטקָא ןיא

 .עניטנעג
 ךיא סָאװ טײקמערַאװ ןוא טײקיצרַאה יד ןסעגרַאפ וצ רעווש זיא סע

 ןקידנזיורב םעד ,טייקכעלמיטסקלָאפ עשידיי עתמא יד ,ןענופעג טרָאד בָאה

 "יא יד .ךייר יוזא זיא םוטנדיי רעניטנעגרַא רָאד ןכלעוו טימ ןבעל-שידיי
 .ןורכז ןיא ןביילב גנַאל ןלעװ טרָאד ןעגנובעלרעב

 טונימ רעטשרע רעד ןופ ךיילג טּפַאשרבח עקיצרַאה סיקסניגרעשטַאק
 -עגוצ ןייז ,דלעפ טפול ןפיוא סערייא סָאנעוב ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו
 רעײז .,רעװש זיא טייקנדירפוצ ןיימ רַאפ ןגרָאז ןייז ,רימ וצ טייקנדנוב

 | ,ןסעגרַאפ וצ רעווש

 ךיז רימ ןבָאה דנאל םענעי ןיא ןעגנערברַאפ ןיימ ןופ ףיולרַאפ ןיא
 קילעפגרָאז ןעוועג םיא ייב זיא ץלַא .גָאט ןדעי לָאמ עכעלטע טנגעגַאב

 .טייקנבעגרעביא רעיירטעג ןוא טפַאשרבח עקיצרַאה טימ טרינאלּפסיוא

 ןיא ןעמוק וצ ןדאלעגנייא ךימ טָאה סָאװ ןויצ ילעוּפ ײטרַאּפ יד

 עלַא רעביא טכיזפיוא יד ןיקסניגרעשטַאק ןבעגעגרעביא טָאה עניטנעגרַא

 טימ ןשינעגעגַאב ,תוחמש ,ןטעקנַאב ,ןעגנולמאזרַאפ יד ןופ ןעגנונעדרָאניײא

 .וװ .א .א ןּפורג ,םידיחי
 זַא ,גרָאז עקיטכירפיוא ןַייז .ןייז וצ םיא טימ םערַאװ ןעוועג זיא סע

 טָאה גנוגעװַאב רעד רַאפ ךיוא ,טסַאג ןרַאפ ייס טוג ןעמוקסױרַא לָאז ץלַא

 ,טפַאשרבח ןוא טיײקיצרַאה ןגָארטעג ךיז טימ קידנעטש

 ןוש זיא עקרעמש רעקידנעגניז רעד זַא ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק רעוו

 רע טָאה ןטכענרעייא ןטכענ טשרע טָא ?עקידעבעל יד ןשיװצ ָאטינ רעמ

 "רעד ליפ ױזַא ,החמש רעדעי ןיא טייקידבוט-םוי ליפ ױזַא טכַארבעגנײרַא

 .ָאטינ רעמ רע זיא טציא ןוא ןטפנוקנעמַאזוצ-םירבח ייב גנוביוה

 ןיוש טעװ ,ןעגניז טינ רעמ ןיוש טעװ עקרעמש זַא ,ןביולג ןָאק רעוו

 ןלייצרעד טינ רעמ טעװ רע זַא ,רעדיל עכעלרעדנווו ענייז ןביירש טינ רעמ

 ןרעבױצַאב טינ רעמ טעװ רע זַא ,רעדרעמ עשיצַאנ יד טימ ןפמאק יד ןגעוו

 -לעוו יד ןיא ןבעל ןייז ןגעוו ןעגנולייצרעד עראדנעגעל טימ רערעהוצ ענייז

 ?טיוט ןופ ןטָאש ןרעטנוא ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ ןעגנורעדנאוו ענייז ןגעוו ,רעד

 | ?ןביולג סע ןָאק רוו

 ףענעק טינ רעמ עקרעמש טעװ ןעגניז ,ןביירש ,ןדייר !ןיינ

 טוט ןייז טימ זדנוא טָאה סָאװ לאזקיש ןופ קיגארט עפיט יד זיא סָאד

 6 ,ןפָארטעג
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 ליפ ,טניירפ ןוא םירבח רעטנזיוט ןעקנעדעג רעכיז רעבָא םיא ןלעװ סע
 רעצרעה סנעמעוו ןיא יד עלַא ןעקנעדעג םיא ןלעװ סע ,רענעייל עשידיי
 םיא טעוװ סע ,טייקנדנובעגוצ ןוא עביל טימ טצירקעגנייא ףיט ךיז טָאה רע
 .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןעקנעדעג ךיוא גנַאל

 םעד ןיא לרעטכעט ןייז וצ ןוא יורפ ןייז וצ טסיירט ַא ןקיש רימ
 | ,ןפָארטעג ייז טָאה סָאװ ,קילגמוא ןסיורג

 ןעועג םיא טימ ןענעז סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא םירבח יד וצ טסיירט ַא
 : / .טנעָאנ ױזַא

 קילגמוא םעד ןליפ גנַאל ןלעװ רימ ,רעיורט ןפיט ןיא עלַא ןענעז רימ
 ,קנעדנָא ןייז ערע .עקרעמש ןרעייט ,ןביל םעד ןופ טסולרַאפ ןסיורג םעד ןוא

 וןו7



 | איס יי
 *יקסנינרעשטאק לרעמש
 -ַאק לרעמש ,ןאזיטרַאּפ-רעטכיד רעד סָאװ ךאז עטוג ַא תמאב זיא סע

 ךיז טזײװַאב ןוא טרָא ןייא ףיוא ןעורנייא טינ םויה-רע ןָאק ,יקסניגרעשט

 ףיוא ,טלעוו רעשידיי רעד ןופ םיבושי עטײרּפשעצ יד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ

 טשרע זַא ,ןסעגרַאפ טינ טזָאל ןוא ,טנָאמרעד ןוא ,טעמכ ןטנעניטנָאק עלַא

 רעזדנוא ןיא ןברוח רעשידיי רעטסערג רעד ןעשעג זיא ןטכענרעייא-ןטכענ

 -טנא טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןבילבעג ןענעז סע ןוא עטכישעג

 ןבָאה יז טייוו יװ ,ןרעייפ ענייז ןשָאלעג ןבָאה ,ןברוח ןקיזָאד םעד ןגעק

 ייז ןוא םיתיחשמ עצרַאװש יד ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז ןבָאה ,תוחכ טאהעג

 -"ניגרעשטַאק סָאװ טוג זיא סע .דנאטשרעדיוו ןקרַאטש ַא טלעטשעגסױרַא

 ןסױרג ןפיוא תודע טגָאז ןוא טעטש ערעזדנוא רעביא םורא טרָאפ יקס

 לָאמ ןענָאילימ זיא סָאװ אנוש ַא ןגעק ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ףמַאק

 ינַאגרָא רעד ןיא רָאנ טפַארק-ןשטנעמ ןייז ןיא רָאנ טינ ,ןעוועג רעקרַאטש

 לָאז סע ,רעקלעפ עצנַאג ןקיליטרַאפ ןָאק סָאװ ןפוא ןַא ףיוא תועשר רעטריז

 טזָאל ,ןריזינַאגרָא ךיז טזָאל תועשר .ןביילב טינ טילּפו דירש ןייק ייז ןופ

 ןטסעמרַאפ ךיז ןוא רעסעמ ןגנאל ַא ןוא קַאה עגנַאל ַא ןעווָאקסיױא ךיז ןופ

 רעטסערג רעד זיא ןטייצ ענערָאװעג-דליװ עכלעזַא ןיא ,ןטלעװ ןכַאמ-בורח

 ךָאנ טניפעג ןשטנעמ ןיא קנופ רעכעלשטנעמ רעד ,ןסיוועג סָאד סָאװ סנ

 סָאו דש םעד ןגעק ןטסעמרַאפ ךיז טוװרּפ ןוא שינעטלעהַאב ַא ךיז רַאפ

 .קלָאפ ץנאג ַא ןופ גנוקיליטרַאפ עלאטָאט ןעוועג רזוג טָאה

 ןבעל לוטש ַא ,רימ רַאפ ןסעזעג געט יד זיא יקסניגרעשטַאק לרעמש

 "עג ןבָאה רימ סָאװ ךערּפשעג ןצרוק םעד ןיא ןוא ,עיצקאדער ןיא לוטש ַא

 זַא טרּפ זיא סע ןכלעוו ןיא ןזײװסױרַא טנָאקעג טינ ןיטולחל ךיז טָאה ,טריפ

 ןיא םיא טָאה סָאװ סנױזַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ שטנעמ ַא טציז ָאד

 זיא רע יו שרעדנַא סעּפע רָאג ןיא טלדנאוורַאפ ןשינעפיט עטספיט ענייז

 .ןעגנוראפרעד עקידהמיא יד רַאפ ,רעירפ ןעוועג

 -רָאטשרַאפ-םיצולּפ ןוא קיטייצירפ רעד טכעלטנפערַאפ טָאה לקיטרַא ןקיזָאד םעד (*

 -ַאק .ש רובכל ,1988 לירּפַא ןטס20 םעד ,"רעלדָא רעדענעק, ןיא לַאגיס .י .י רעטכיד רענעב

 (.דער) .עדַאנַאק ןיא ךוזַאב םסיקסנינרעשט

 ו18



 רו נב 5 מט ַא ז

 טקילפעצ טינ ,ץנאג ַא ןָא ריד טוט סע רָאנ יװ ,ןבעל עלאמרָאנ סָאד

 ןשטנעמ עכעלגעטיגָאט ןופ הדע רעד ןיא ןײרַא ריד טריפ ןוא שובלמ
 ןָא ריד טגָאז ןוא עקסאמ עלאמרָאנ ריא ףױרַא םינּפ ןייד ףיוא ךיוא טפרַאװ
 ,ןסַאג יד ןיא ןײגמורַא טסעװ וד ןעוו ,ןָאטסױא טינ ךיז ןופ יז טסלָאז וד
 .ןיקסניגרעשטַאק ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .טלעוו רעד ןופ ןקרַאמעג יד רעביא
 טנָאקרעד םיא בָאה ךיא .ןאזיטרַאּפ ?ןקילָאמַא; םעד טנעקרעד ַָאי --- ןוא
 -עגנייא רעפיט ןייז ןיא ,טייקיאור רעטרילָארטנָאק ,רעטדימשעג ןייז ןיא
 ןדלימ ךָאד ןוא ןקרַאטש ןייז ןיא :טרָאװ ַא ןדײרסױרַא םייב טײקנטלַאה
 וצ ריד ףיוא ךיז ןפראוופיורַא טינ ןייז :רקיע רעד ןוא ןגיוא יד ןופ קילב
 רע סָאװ ןוא טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ןוא טסייוו רע סָאװ ןלייצרעד
 .רעביא שזאגַאב ןקידרעירפ ןטימ טציא טכַארט רע סָאװ ןוא טציא טעז
 ,ךיז רעטניה --- ןעגנוטכַארטרעביא ןוא --- ןעגנובעל

 רעד ףױא טצעזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ עקידלכה ךס סָאד ןענעקרעד וצ
 ,ךערּפשעג ןטּפאכעג ַא ןריפ וצ גונעג טינ זיא ןיקסניגרעשטַאק ןופ המשנ
 -ורב ,םיטניא ןרעוו ןוא םיא טימ ןבעלנייא ךיז :רָאנ ,ןלעיציפָא-קילעפוצ ַא
 .םורַא ךיד טלגניר סָאװ "טאמילקע ןלעיציפָא םענופ ןײגקעװַא ןוא שירעד
 רעדָא "ענירג, יד ,עדנעגעל יד ןוא "שטנעמ וצ שטנעמ ןופ, סעומש ַא
 ןקעלּפטנַא ריד ךיז טעװ ,ןָאטנָא טינ םיא טסלָאז וד רילָאק ַא רַאפ סָאװ
 -מייה רערָאג רעד ןיא ןוא תמא ריא ןופ טייקכעלקריוו רעצנַאג רעד ןיא
 ןָאק ןבעל "לטיּפַאק, עקיזָאד סָאד .טכיל ןכעלמייהמוא ריא ןופ טייקכעל
 ןופ תורוש יד רעביא ןוא ןשיוװצ ןופ ןריּפשסױרַא ןוא ןליפסױרַא ךיוא ןעמ
 ןייז ןיא רקיע רעד ,רעכיב ענייז ןיא ןעגנורעדליש ןוא ןעגנובײרשַאב ענייז
 ןלייט עסיורג בָאה ךיא .?ןאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא; קרעװ קידנעבייווצ
 -ערּפ רעד ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טנעיילעג רעכיב עקיזָאד יד ןופ|
 ןטסקיכילעמַאּפ ןטימ רעכיב יד טציא ןעייל ןוא "רעטעלב , ךיא ןוא עס
 ןיא לאירעטַאמ ןעייל ןייק טינ זיא סָאד .ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ ָאּפמעס
 רעיא ןצייר טינ ןלָאז ןעגנוריסאּפ יד קידנענַאּפש יװ ,ןיז ןכעלנייוועג
 טמיוצעגנייא ןענעז סָאװ ורמוא רעטריסנעדנָאק רעקיטש ןענעז סָאד .ריגיינ
 -עי ךיז ןטלָאװ סָאװ ,רעטרעװ ןופ לעשיד ןיא ןרָאװעג טנַאּפשעגנײא ןוא
 -יא ןגָארטעצ ךיז ןעמאלפ יװ ןוא ןסײרסױרַא ייז ןופ טלָאװעג עלייוו רעד
 | | ,םיקחרמ-טלעוו עקיטפול יד רעב !

 יז ןוא רעטרעװ טימ ןייגוצמוא יו טסייוו יקסניגרעשטַאק רעבָא
 ןוא ןיּפ תואשמ עכעלנייוועגמוא ,ערעווש עכלעזַא ןגָארט ךיז ףיוא ןזָאל
 רעטרעו יד ,ייז עכלעוו וצ ,ןוחצינ ןוא טנלע ,םולח ןוא רעדיוש ,קיטיײװ
 -עטכיד סָאד רעבָא רעקינָארכ ַא ךות ןיא זיא רע ,ןעוועג טניווװעג טינ ןענעז
 -אּפ יד וצ טנַאה עקידנטסיירט ןוא עקידנעלייה ַא וצ טגייל םיא ןיא עשיר
 עלַא רעביא .רעצ ןוא טייקידנוװ טימ ןעגנורדעגכרוד ןענעז סָאװ ןעגנוריס
 יד סָאװ ץלָאטש ןופ ליפעג ַא טבעווש "שדנעגעל רענירג, רעד ןופ רעטעלב

 וופ



 יק ס נג י ג ר עש טַא ק/ .ש

 טקעלּפטנַא ךיז ןיא ןבָאה ,רעדלעוװ יד ןיא ןשטנעמ עטעװעטַארעג עכעלטע

 טימ ,ייז ןבעל ץלָאטש ןקיזָאד םעד טימ .הרובג ןופ טייקנייש עקילייה יד

 ,ןטייווצ ןיא גָאט ןטבעלעגכרוד ןייא ןופ גנונעפָאה ןיײרַא ייז ןעמעטָא םיא

 -נלאפעג יד ןעזעג ןבָאה ייז .ןגָארטרעבירַא ץלַא ןענָאק ייז ןליוו םיא טימ

 טנורגּפָא ןרַאפ ןקָארשעגרעביא טינ ךיז ןבָאה ןוא ןשטנעמ ןימ םעד ןופ טייק

 םייב טעדוסרַאפ ןעגנאגעג ןענעז ייז .ייז רַאפ טנפעעגסיוא ךיז טָאה סָאװ

 רעייז ןופ טירט עקידנעטש יד טיהעגּפָא ןוא טנורגּפָא ןקיזָאד םעד ןופ דנַאב

 | ,אנוש

 זיא רעכיב סיקסניגרעשטַאק ןופ םיקרּפ עלַא ךרוד טמענ סָאװ הרובג יד

 ןפרוווסיוא עקיטולב ןוא םילבחמ עשטייד יד ןגעק טסעמרַאפ ןיא רָאנ טינ

 רענאזיטרַאּפ יד ןופ זיא סָאװ חכ ןרעקראטש ליפ ַא רשפא ןגעק --- רָאנ

 ,המשנ רעייז ןופ טנורגּפָא ןפיוא קעד עמאס ןפיוא ןרָאװעג ןבירטעגרעטנורַא

 יַאב ןלעװ טשינ לָאז רענייא חכ לפיוו סָאװ ,שואי רעד --- זיא אנוש רעד

 ןרָאװעג ןלאפַאב זיא סָאװ ,טייקדנילב רעשהיח ,רעצרַאװש רעד ןגעק ןזייוו

 גנולפייווצרַאפ יד טָאה ,ןרָאי ערעטצניפ ןוא עטסיוו ענעי ןיא ןשטנעמ םעד

 ךיז טקיטרַאפ ןעמ ןעוו .ןעמעלַא ףיוא ןוא ץלַא ףיוא הטילש לקיטש ַא ךָאד

 ןטשרע םעד סיוא ךיז ייב ןעמ טלַאה ,גנולפייווצרַאפ רעד טימ ּפָא לסיבַא

 םעד ןגעק הרובג רעכעלרעה טימ ןטרוגוצנָא ךיז ןעמאזקע ןסיורג

 סָאװ .טלעװ רעד רעביא הטילש ןעמוקַאב טָאה סָאװ "ןשטנעמ ןצראווש,

 רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןיקסניגרעשטַאק ןיא ןטסקראטשמַא ןרעדנוװַאב רימ

 רעקילייה רעד טָא ףיוא ךיז ןטלַאה סָאד זיא ,רענַאזיטרַאּפ-םירוביג עּפורג

 ןופ .הליפנ ןוא הדירי עדנילב קיטש ןייא ןעוועג זיא םורַא ץלַא ןעוו ,ךיוה

 בורח ןטסָאמרַאפ ךיז חכ רעזעירעטסנָאמ רעטריזינאגרָא ןַא טָאה טייז ןייא

 "נַא רעד ןופ ןוא ןטלעװ טימ טלעוו ַא ןרעטשעצ --- ןעמעלַא ןוא ץלַא ןכַאמ

 י"טנַא עקיבױלג ןטסָאמרַאפ םידש עקיזָאד יד ןגעק ךיז ןבָאה טייז רערעד

 טסיײג םעד ןעװעטַאר וצ :טלעװ רעד ןופ המשנ יד ןעוועטאר וצ .ייענעפָאל

 עטסואימ ןוא עטסגרע יד ןופ ּפעלק עטסלַאטַאּפ יד ןעמוקַאב טָאה סָאװ

 : - | .םיעשר

 ןיא יקסניגרעשטַאק לרעמש רעביא זדנוא טיג *טכירַאב; ןקיזָאד םעד

 סָאװ טייקיאור רעקידתוטשּפ ַא טימ ןדייר וצ ךיז טימַאב רע .רעכיב ענייז

 רעד ןוא טלעוװ ַא ךָאנ זיא טלעװ יד --- זַא ,ןרעהוצנָא ןבעג זדנוא ףרַאד

 .ןצנאגניא ןרָאלרַאפ טינ ךיז טָאה שטנעמ

 "גיגרעשטַאק ןופ ןלייט עשּפיה זַא טינ לפייווצ ןייק רימ ייב זיא סע

 סעיטאמָאטסערכ ןיא ןרעוו ןעמונעגניירַא --- ןלָאז ןוא --- ןלעװ רעכיב סיקס

 טינ רָאט ןעמ ןוא טינ ףרַאד ןעמ ןעמעוו ןופ ,רעדניק ענעסקאוורעד רַאפ

 ןומ רערעל .קילגמוא-סקלָאּפ ןטסערג רעזדנוא תעב ףמַאק םעד ןטלאהַאב

 -טיּפַאק יד טָא ןייז "שרפמ; ױזַא יװ ךארּפש ַא ,געוו ַא ,ןפוא ןַא ןעניפעג

 סָאװ יד טימ ןעגנאגעגטימ ןענעז סָאװ הנומא ןוא השודק ,שיאָארעה ןעל
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 דוב? מַאז

 ןבָאה ייז .ןלזג םעד ןבעגקעװַא יז ןוא טלעוו יד ןבעגפיוא טלָאװעג טינ ןבָאה

 "בעד ןוא רעטכיד, ןופ קלָאפ םעד ןופ רעקנעה-םינלזג יד טגולקעגרעביא

 ןבָאה ,ןשטייד יד ,ייז ...טלעוו רעד ןופ בושי םענופ ןבירטרַאפ יז ןוא "רעק

 ,ןבעל ןבילבעג ריא ףיױא זיא שטנעמ רעד ןוא ןעמונעגרעביא טינ טלעוװ יד

 ,המשנ רעד ףיוא ןטייק ןָא
 .ןירג לטעלב ַא טכַארבעג ןבָאה "עדנעגעל רענירג, רעד ןופ ןשטנעמ יד

 "לב ןכָאנ קלָאפ רעזדנוא וצ ןוא טלעװ רעד וצ ךיז טימ םולש לטעלב ַא

 ןעוועג ןיב ךיא; סיקסניגרעשטַאק ןופ רעטעלב יד ןיא ,לובמ-טלעוו ןטסקיט

 ןרעה ,הרובג ןופ הנומא רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןענעז סָאװ ,"ןאזיטרַאּפ ַא
 .רַאפרעד רַאבקנַאד ףיט םיא ןענעז רימ ןוא הרושב עקיזָאד יד סױרַא רימ
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 לַאניס י .י

 ...רעיורט ,זילויל
 ןיקסניגרעשטַאק לרעמש

 ,ןגיוא יד וצידַאמ ,רעיורט ,זילויל
 .ןסיוו טינ ךַאז ןייק ןופ ךיז ךַאמ
 ןײגקעװַא העש עטסיוו יד טעוו'פ
 ,ןסילשעגּפָא ,ןסירטנּפַא

 ,ןגרַאמרעביא רשפא ,ןגרָאמ
 ,ןרָאי רָאּפ ַא רעטעּפש רשפא
 רעזיילרעד רעד חישמ טמוק
 ,ןרַאפוצ עלעזייא ןייז ףיוא

 טבש רעזדנוא ןופ רוד רעד שטָאכ
 ,ןֿפַאה ןרָאװעג דימ ןיוש זיא
 ,ןביולג ןרָאװעג דימ ןיוש זיא
 ,ןפַארטעג טָאה סָאװ זייב ןכָאנ

 ןרעביל רעיורט ,ךָאנ רימ ןלעוו
 .תוחוכ עטצעל יד טימ ןטרַאװ

 טעמַאט ןעָאלב םעד ןעזעג טסָאה |
 ,תכורּפ קידבוטמוי ַא רַאפ

 האליהרובד עמומ יד סָאװ
 ןבעװרַאפ טנייה ןעמונעג טָאה
 טינ ןעד סע טניימ --- םיױזײדלָאנ ַא טימ
 ?ןבעל סָאד זיא קילייה --- שודק

 תועשר יד טינ סע לָאז'ס לפיוו
 ,רעביוז סע טביילב -- ןכעװשרַאפ ץלַא



 רוכ 9 מט ַאז

 טעמַאס ןטָאלב ףיוא םסיוא יז טפעה
 .ןביוט ןוא ךעלעגיצ עסיײוו

 ,ןטנוא ןטייז עדייב ייב ןוא
 ןגייווצירענרעה טימ ייווצ ןשרעה
 למיה א --- יז רעבירַא ןוא
 ,ןגיובנגער קיברַאפ ַא טימ

 ןןגיוא יד וציךַאמ ,רעיורט ,זילויל
 .ןענורטנַא טעװ עזייב סָאד ןוא
 ,רעטסעוװש ןיימ ,טסיירט ןיימ טזיב ,ךיוא וד
 | .ןענופעג געוו ןטסיוװ ןפיוא

 ,ןגיוא יד ןיא ריד ןיירַא קוק'כ
 .טנלע רעד ּפָא לסיבַא טייג
 -- ,רערניק עביל ןופ טירט טרָאד עז'כ
 ןלעוװש עטיוט יד ייב ךעלזערג

 ןרעטַאלּפ ןטמיזעג רעביא רעה'כ
 ?םולח ַא רָאנ זיא'ס --- ךעלעבלעווש
 ,טייקסטונ יד יװ ,טייקנייש יד יו
 ?םולש רעד יוװ ןוא ור יד יו

 ,ןגיוא יד וצירַאמ ,רעיורט ,וילזיל
 ,ןסיוו טינ ךאז ןייק ןופ ךיז ךַאמ
 ןייגקעװַא העש עטסיוו יד טעוו'פ
 ,ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּפָא
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 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) םַאּפ בקעי

 ןעקרעמש ןעוענ כָאה ךיא יו
 "רַאװ ןיא ,1946 ןיא ,ןברוח ןכָאנ ןעוועג ןיב ךיא יו ךיז ןָאמרעד ךיא

 טלָאמעד זיא סָאװ ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש טימ טנגעגַאב טרָאד ךיז ןוא עש
 -ניא ןטלַאהעג ןוא ענליוו ןופ ,דנַאלסור ןופ סנייּפ-לע ןעמוקעגּפָארַא טשרע
 ,רעדיל-ָאטעג יד ןעלמַאז ןטימ

 עקידנעילג עקיאורמוא טימ ,טרעגָאמעגסיוא ,רַאד ,ןיילק --- ןיײלַא רע
 ךיא .טייצ רענעי ןופ רעדנווו יד ןופ רענייא ןעוועג רימ רַאפ זיא --- ןגיוא
 "רעמש .,ןעקנַאד וצ טָאג :טביולגעג טינ ןרעיוא ןוא ןגיוא עניימ טלָאמעד בָאה
 רענַאזיטרַאּפ יד ןופ עקרעמש ,ָאטעג רענליוו ןופ עקרעמש ,ןבעל ןבילבעג עק
 טלָאמעד זיא ,ןילַא ןבעל ןביילב ,למוג טשטנעבעג בָאה ךיא --- רעדלעוו
 "יח ןיימ סיורג ןעוועג זיא םעד טימ ןעמַאזוצ רעבָא .ןינע רעסיורג ַא ןעוועג
 ,רעדיל-ָאטעג יד ןעלמַאז וצ רָאנ טינ חוכ ןוא ּפָאק ,ץרַאה רע טָאה ןיוש :שוד

 ,ןקיניירסיױא ייז ךיוא רָאנ ,םינוגנ יד ןעלמַאז וצ רָאנ טינ ;ןפיילש וצ ייז רָאנ

 | | ,ןכַאמ רעסעב
 -וינ ןיא ןקורד וצ רעדיל יד ןופ גנולמַאז יד ןבעגעגרעביא רימ טָאה רע

 ַא טַאהעג רימ רַאפ בָאה ךיא .ןעקנעדעג ןוא ןסיוװ ןוא ןרעה ןדיי ןלָאז .קרָאי

 ןפיוא ,ענליוו ןיא קידנעייז ךָאנ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ריּפַאּפ ךעלטייז רָאּפ
 -ָאס ןופ ,ענליוו ןופ ןפָאלטנַא רע זיא ךעלטנגייא ,ןלױּפ ןייק ענליוו ןופ געוו
 "עג טרָאד טָאה רע .טלעוו רעשידיי רעד וצ ,ןדיי וצ ןפָאלעג ,ענליוו ןשיטעוו

 -טיײלגַאב עלַא טימ ָאטעג רעשידיי רעד ןיא ןבעל עכעלגעטיגָאט סָאד, :ןבירש

 "עג ןבָאה ,רעבָאהטכַאמ עשידיי ,ָאּפַאטסעג ,טיוט ,הסיפת --- ןעגנוניישרעד

 "וק םעד ןפלעה טעװ סע .רָאלקלָאפ ןקיטולב םעד ןיא גנולגיּפשּפָא ןַא ןעניפ

 -עטנורגרעד וצ רעזעל יד ךיוא יו ,רעשרָאפ ןוא רעביירש-עטכישעג ןקידנעמ

 "נוא ןופ המשנ רעד ןיא סע טייג ."קלָאפ רעזדנוא ןופ המשנ רעד וצ ךיז ןעוו

 רעד טָאה --- .רָאלקלָאפ ןקיטולב םעד ןעלמַאזפיונוצ ןיא סע טייג ,קלָאפ רעזד

 תוכ ןעניפעג יקסניגרעשטַאק עקרעמש רעשימַאניד ,רעטפַאהרעביפ ,רערַאד

 ,םעד רַאֿפ

 ,וָאכָאטסנעשט ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא טלייצרעד טלָאמעד רימ טָאה ןעמ

 -עג רעדילדָאטעג סיקסניגרעשטַאק עקרעמש טָאה ןעמ זַא ,קָאטסילַאיב ,עקָארק

 רָאנ ,ןטרעצנָאקיָאטעג עקיטרָאד יד ףיוא ,ָאטעג רענליוו ןיא רָאנ טינ ןעגנוז
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 ד ו ב ל מ ַא ז

 ןיא םישטנעיװשָא ןיא וליפא ןעגנַאגרעד ןענעז ייז .טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא
 | ,עקנילבמערט

 םינוגנ יד טימ טשרע .רעטרעוו עטושּפ ,דייר עטושּפ רעמ --- ?רעדיל
 ןרָאװעג ןביוהרעד ייז ןענעז ,רעגניז-ָאטעג יד ןופ ןליפעג ןוא סעמיטש יד טימ
 :עיזעָאּפ וצ

 ,טניוו רעטנלע ןַא;
 דניק קידנענייוו ַא
 העש רעקיטכַאנרַאפ ַא ןיא
 .*ָאד טָאה טעשזדנַאלברַאפ

 ;רעטרעוו עכלעזַא טימ טקידנערַאפ זיא דניק ןטנלע ןגעוו דיל סָאד

 ,יל ילויל יל יא;
 ,טניו רעד ךימ ןייא טגיוו סע
 ,יל ילויל יל יא
 דניק ןיימ קיאור ייז
 ,"ןייא ךימ לטניוו טגיוו

 טנייועג טָאה ָאטעג רענליוו ןיא רעטַאעט-ויװער רעטלופעגנָא רעד
 סָאד ."דניק קידנענייװ ַא ,טניוו רעטנלע ןַא, :רעטרעװ עטשרע יד ייב ךיילג
 -עג םעד טרעהעג רעטסעװש ןוא רעדירב ,סעטַאט ,סעמַאמ טלָאמעד ןבָאה
 ,רעדניק ערעייז ןופ ןייוו

 ךיא ןָאמרעד ,שזדָאל ןיא ןדײרָאטעג ענעבילבעגנבעל ןופ הביסמ ַא ןיא
 ןבָאה ךיילג ןוא דיל ַא ןעגניז ןביוהעגנָא יקסניגרעשטַאק עקרעמש טָאה ,ךיז
 טלָאמעד ןיוש זיא ,סיוא טעז ,דיל סָאד .ןעגנוזעג םיא טימ עלַא ןעמַאזוצ
 :ןעוועג רעלוּפָאּפ !

 .ןגייווש רימָאל ,רעליטש ,רעליטש;

 .ָאד ןסקַאו םירבק
 ,םיאנוש יד טצנַאלפרַאפ ייז ןבָאה'ס
 ,*ָאלב וצ ייז ןענירג

 זיא סע ."ענליו; ךוב ַא ןבעגעגרעביא טלָאמעד ךיוא רימ טָאה רע
 בָאה ךיא .ָאטעג רענליוו ןגעוו ךוב עקיטכיו עטשרע סָאד ןעוועג שיטקַאפ
 ןיא ןוא קרָאי-רינ ןיא ָאד טײלסדנַאל רענליוו יד וצ ןבעגעגרעביא ךוב סָאד
 -ןבעל עלַא ןופ ץלָאטש ןוא רעיורט םוצ ןענישרעד סע זיא טייצ רעצרוק ַא
 - ,רענליוו ענעבילבעג

 יטרַאּפ ענייז ןביירש ןטימניא ןטלַאהעג ךיוא טלָאמעד ןיוש טָאה רע
 ךיא , :ןטייז 400 ןופ ךוב ַא ןיא ןענישרעד ייז ןענעז רעטעּפש סָאװ ,וענַאז
 ,"ןַאיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב
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 יק ס ניי ג ר עש טַא ק .ש

 יד ױזַא יווק :סיוא ךיז טקירד רע יװ ,ךוב ןייז ןיא טלייצרעד טָאה רע
 טימ ןעמַאזוצ ןבָאה רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןוא ָאטעג ןיא רעפמעק
 יּפָא ןעײמרַא עטריאילא יד ןיא ןרעציפָא ןוא ןטַאדלָאס עשידיי ןָאילימ םעד
 ךיא בָאז ןגעמרַאפ-סטפַאשביל ןצנַאג ןיימ "...דרעווש ענערָאלרַאפ יד טכוזעג

 טייצ רענעי ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןבעגעגּפָא גנובײרשַאב רעד ןיא
 ןעוועג זיא ךוב ןייז ."ןרעלטיה ןגעק ףמַאק ןשיטנַאגיג םעד ןיא טקילײטַאב
 .עלעביל רעטכָאט ןייז טפַאשביל טימ טעמדיוועג

 -נעל 20 ןופ רעייטשרָאפ ,סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעוװלַא
 וצ עקַאט ,זירַאּפ ןופ ןעילפוצ ןעמוקעג זיא יקסניגרעשטַאק עקרעמש .,רעד

 טימ *רעדיל ָאטעג; ךוב ןייז טניישרעד סע .סערגנָאק ןופ גנונעפערעד רעד

 .קיווייל ,ה ןופ גנוטיילנייא רעד
 םיא ןיא טָאה סע .עיגרענע טימ לופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא עקרעמש

 טָאה רע .גנַאהרָאפ םענרעזייא םעד רעטניה ןדיי יד רַאפ רעצ רעד טנערבעג

 -סור-טעווָאס ןיא רעביירש עשידיי יד ןופ םוקמוא ןבילוצ ןעור טנעקעג טינ

 :טײצ רענעי ןיא קרָאיװינ ןיא גנולמַאזרַאפ-רעביירש ַא קנעדעג ךיא ,דנַאל

 -רעשטַאק עקרעמש רענעגיובעגנייא ,רעליטש ,רעטרַאדעגנייא רעד טייטש

 ץרַאה קיאורמוא ןַא ,םַאלפיָאטעג ַא ןעועג זיא סע -- טמַאלפ ןוא יקסניג

 .רערעהוצ יד טייקיאורמוא טימ טקעטשעגנָא טָאה

 עטקיניײארַאפ יד ןופ דנַאל ןסיורג ןרעביא קעװַא ךָאנרעד זיא רע

 סָאל ,טיֵארטעד ףיוא טרעדור רע .ןסורג עטוג םוטעמוא ןופ --- ןוא ןטַאטש

 -נַאנופ טלקיוו רע ,עדַאנַאק ןיא טדער רע,עיפלעדַאליפ ,ימַאיַאמ ,סעלעשזדנַא

 טילפ רע ,ןסורג עטוג ןעמוק סע .עניטנעגרַא ןייק טייג רע .תוחוכ ענייז רעד

 ױזַא .ןסירעגרעביא טרעװ ןענירד ןטימ ןיא ןוא ייווגורוא ןייק ,ליזַארב ןייק

 ןבעל ןייז ,שיגַארט ױזַא ,ךעלקילגמוא

 "סור ןופ טעװעטַארעג ךיז ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד טכַאמעגכרוד

 -נעגרַא ןיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד וצ ,ךיירקנַארפ ןייק ןעגנַאגעג ,דנַאל

 .םענייז לרוג ןופ ןפױלטנַא טנעקעג טינ ןוא עניט

 "רעמש דניירפ ןטוג ןיימ ןגעוו תורוש רָאּפ עניימ ןקידנערַאפ ךיא ליוו

 ןייז ןופ תורוש רָאּפ ַא ענייז טימ ןַאזיטרַאּפ-טעָאּפ ןגעוו ,יקסניגרעשטַאק עק

 ןיא ענליוו ןופ ןײגסױרַא םייב ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,*שרַאמ רענַאזיטרַאּפ;

 ;1943 טסוגיוא ןיא עּפורג רענַאזיטרַאּפ רענליוו רעד טימ ןײרַא דלַאװ

 רעדילג יד טסעפ ןענעז סע;
 ,יילב ןופ ןוא לָאטש ןופ סלקסומ יד

 ,סױרַא ָאטעג ןופ טנייה ףיוא זיולב ןעייג רימ

 .י"יירפ יד ןעגנערב וצ ךייא ןגרָאמ ידכ
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 (עניטנעגרַא) יקסווַאּפָאּפ ףסוי

 ןטסָאפ ןפיוא ןלַאּפעג זיא שטנעמ א
 םוי ןופ בוט"םוי ןשידיי ןסיורג םעד ןוא געט-חסּפ עכעליירפ יד ןשיוצ

 ןשידיי ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא רענוד ַא יװ זיא ,תואמצעה
 סָאװ עידעגַארט רעקידארומ רעד ןופ העידי עקידמיואמ יד סערייא-סָאנעוב
 לעיצעּפס ןוא טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ,ןטבילַאב ןטימ טריסַאּפ טָאה
 עקרעמש ןשטנעמ ןביל ןוא ןַאזיטרַאּפ ,רעטכיד-סקלָאּפ סערייא-סָאנעוב ןיא
 | ,יקסניגרעשטַאק

 רעקילָאמַא רעד ןיא ןטכיש-סקלָאפ עטושּפ יד ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא
 -ייא --- ,ענליו עשידיי ענעטינשרַאפ ןוא ערעייט יד -- לארשיכ םאו ריע
 ןופ סױרַא םיסנ רועיש ַא ןָא טימ ןענעז סָאװ םידיחי עטלייצעג יד ןופ רענ
 רַאפ ,טלעוו רעד רַאפ ןלייצרעד וצ ןוא ןביילב וצ ןבעל ידכ ,סמונהיג עלַא
 -ידיי רעקיזָאד רעד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ רעדניק-סדניק ןוא רעדניק
 םיא זיא ,טדנעלרַאפ טָאה ורכזו ומש חמי עשרה רעלטיה סָאװ טָאטש רעש
 ,ףוס ןויב עבַאגפיוא עסיורג עקיזָאד יד ןליפרעד וצ ןעוועג טרעשַאב םינ
 -ַארט-קידמיצולּפ ַא ףױא זיא ןבעל עיגרענע טימ לופ ןוא קידמערוטש ןייז
 רע ןעוו ,טימ עמַאס ןיא ןרָאװעג ןטינשעגרעביא ןפוא ןקידארומ ןוא ןשיג
 -לעוו ןבַאגפיוא עסיורג ןוא עיגרענע-סגנופַאש ,רענעלּפ טימ ןעוועג לופ זיא
 .גנוליפרעד רעייז ןופ בױהנָא עמַאס ןיא ןטלַאהעג טָאה רע עכ

 יד היכז עסיורג יד טַאהעג טָאה תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד
 ןַא ייב .ןעקרעמש ןופ טייז רעד ייב ןטעברַא וצ םישדח עכעלטע עטצעל
 ַא ,"םויק, גַאלרַאפ ןטעדנירגעג-יינ ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ טעברַא
 סָאד ןדניברַאפ וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רעכלעוו גַאלרַאפ
 ,תוצופת יד טימ לארשי תנידמ רעטפמעקעגסיוא-רעייט רעזדנוא ןופ טרָאװ
 .ןושל עמַאמ רעזדנוא ןיא

 ןעוװעג זיא סמונהיג ליפיוזַא טכַאמעגכרודַא טָאה רעכלעוו עקרעמש
 זיא סָאװ ךַאז ַא ,"לַאג ַא ןָא שטנעמ ַא, קלָאפ ןופ ליומ ןטימ טגָאז ןעמ יו
 ייב לעיצעּפס ןוא "אזוזפ ָאמע, ןדיי ייב גָאט וצ טנייה ןענעגעגַאב וצ ןטלעז
 לָאמטּפָא ןענעק ןוא ,טכַאמעגכרוד ליפיוזַא ןבָאה שכלעוו ,הטילּפה תיראש יד
 רענייא ,עקרעמש עדָארג .ןוורענ עטרעטַאמעגסוא ערעייז ןשרעהַאב טשינ
 -תחנ ַא שממ .,ןײלַא טייקיאור יד ןעוועג זיא עטווורּפעג ןטסײממַא יד ןופ
 טינ טָאה סָאװ ,תוירבל חונ ַא שטנעמ ַא ,ןטעברַא וצ םיא ןבענ ןעוועג חור

127 



 יק סנ יג ר עש טַא ק .ש

 "וועי יד ,ללכה ןמ םישרוּפ יד ,ךיז טײטשרַאפ רעסיוא ,םיאנוש ןייק טַאהעג

 יז טָאה סָאװ ,החמש ענעפָא רעייז טציא טינ ןטלַאהַאב עכלעוו ,סעקעס

 ןענעז ייז סָאװ ףיוא ,קידנעטש סקירביא יװ טימרעד ןזײװַאב ןוא ןפָארטעג

 יב רעסיוא -- .טכַאמ ןוא חוכ טַאהעג םולשו-סח ןטלָאװ ייז ןעוו ,קיאעפ

 -פיוא ןוא ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא טיוט ןייז טָאה --- לארשי יאנוש יד ,ייז

 -ַאב רעשידיי רעד ןופ ןעגנוריּפורג ןוא ןטכיש עלַא ןיא רעיורט ןקיטכיר

 יס רענעמ ייס ןבָאה ןעמָאנ סעקרעמש ןענָאמרעד ןזיולב םייב ,גנורעקלעפ

 .ןרערט ערעייז ןטלַאהנײיא טנעקעג טינ ןעיורפ

 רעד רַאפ ןטסָאּפ ןפיוא ןלַאפעג קיטייצירפ ןוא שטנעמ רעביל ַא ןעוועג

 רעייט רעייז ןוא ערעמ יורפ עביל ןייז ןלָאז ןוא יידיא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי

 טלעו רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ עיטַאּפמיס יד זַא ,ןסיוו עלעביל לרעטכעט

 .רעיורט ןסיורג רעייז ןיא ,ייז טימ זיא תוצופת עלַא ןיא םַאנסיוא ןָא

 רעקיצרַאה רערעיײט רעד זַא טסיירט ַא ייז רַאפ ןייז סָאד לָאז ןוא =

 .טבעלעג טסיזמוא טינ טָאה ,עקרעמש

  .קנעדנָא ןרעייט ןייז דובכ רעקיבייא
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 .1946 רָאי ןיא ןײרַאפןטַארעטיל רדעשזרָאל ןיא רעכבײרש עשידיי םימ

 יקצילֶא .9 ,יִקציִלֶא הרׂש ,יקסניגרעשטַאק .ש --

 טנינ יז * .יק רעשטַאק ירעמפ יורפ ןוא



 "רעדינ ןיא רעביירש עשידיי טימ

 .1946 ראי ןיא ,עיזעלש

 זַאק .ש ,עדַארג .ח .1946 ש'זדָאל

 .רעועקצוס .א ןוא יקסניגרעשט



 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) ןיזעלעמ-ַאקּפוּפ לחר

 ָאטענ רענליוו ןיא ןעקרעמש טימ
= 1 --- 

 ןיקסניגרעשטַאק טימ טעברַא ךיא .1943 ןיא גָאט -רעמוז ַא זיא סע
 ןשטייד יד סָאװ ,"באטש-גרעבנזָאר, םענעפורעג ױזַא םעד ןיא ערעדנַא ןוא
 ."ָאװייק ןופ ןינב ןיא טנדרָאעגנייא ןבָאה

 רעייז ןיא קידנעטש יװ ןוא קיטימ ףיוא ןרָאפעגקעװַא ןענעז ןשטייד יד
 רעזדנוא ןענעז ייז .טניירפ עכעלטסירק ןכוזַאב זדנוא ןעמוק טייהנזעווּפָא
 ףרָאד ןופ טמוק רימ וצ .טלעװ-ָאטעג-רעסיוא רעד טימ טקאטנָאק רעקיצנייא
 ןעו גָאט םעד טייז לרעטכעט ןיילק ןיימ סיוא טלאהַאב סָאװ ,ןיטסירק יד
 ןופ ןירעעזפיוא ענעזעוועג .יד .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טרַאּפשעגניײא ןענעז רימ
 יד ןענרעלוצנָא לָאמ סָאד טסילשַאב --- ףרוווסיוא ןַא --- ןינב-"ָאוװיי;
 טגָאז ,לסילש םעד ,רעיוט םעד טסילשרַאפ יז .זדנוא ןפלעה סָאװ ,ןקאילַאּפ

 ןיוש ןלעוו ייז .ןעמוקקירוצ ןלעוו ייז ןעוו ,ןשטייד יד ןבעגּפָא יז טעװ ,יז
 רעכוזַאב ערעזדנוא .ןטסירק יד טימ ןוא זדנוא טימ ןָאט וצ סָאװ ,ןסיוו
 ךיא .ץרַאה ןיימ ןייא טקניז רעפיט ךָאנ רעבָא ,ןגָארטעצ קרַאטש ןרעוו
 ןַא ןָא עיצאוטיס ןייק ָאטינ זיא םיא רַאפ לייוו ,ןיקסניגרעשטַאק וצ ףיול
 טריטסערַא לָאמנײא ןיוש זיא ןיטסירק ןיימ זַא ,סייוו עקרעמש .געווסיוא
 -ליוו ןופ ןפָאלטנַא רעניילק רעד טימ זיא ןוא ָאּפאטשעג רעד ךרוד ןרָאװעג
 רעד וצ וצ עקרעמש טייג עדנוקעס ןייק קידנטכארט טינ .ףרָאד ַא ןיא ענ
 סעדעי קידנריטנעצקַא ,טגָאז ןוא טנאה םייב םענ ַא יז טיג ,ןירעעזפיוא
 | :טרָאװ

 -עצ ריד ךיא לעװ ןעמוק וצ ןזײװַאב ןלעװ ןשטייד יד רעדייא, ---
 "!לסילש םעד ךיילג ביג .ןפלעה טינ ריד טעװ רעטקָאד ןייק זַא ןגָאלש

 טינ טייוו טָאה רע זַא ,סייוו ןיקסניגרעשטַאק טנָאקעג טָאה סע רעוו
 רימ יוװ "ןזייא יו קרַאטש; ןעוועג רעבָא זיא רע .רוביג ןייק יו ןעזעגסיוא
 יי .ןגָאז ךיז ןשיוװצ ןגעלפ

 / .טנאה ןייז ןופ קורד םעד ןיא טליפרעד רעכיז סע טָאה הפשכמ יד

 סױרַא זָאל ןוא רעױט םעד עקרעמש טנפע ,לסילש םעד ןעמוקַאב
 ,לכיימש םענעדײשַאב ַא טימ עקרעמש ןוא רעכוזַאב ענעקָארשעצ ערעזדנוא
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 דו ב 7 מ ַא ז

 טדניוושרַאפ ,רעזיילסיא רעד זיא רע סָאװ ,טמעשרַאפ יו ױזַא טלטױרַאט

 ,לקניוו ַא ןיא ץעגרע

--- 3 --- 

 טָאה ןעמ .,טעטיזרעווינוא רענליו םעד ןופ ןינב ןיא ןטעברַא רימ

 םעד ןפרַאד רימ ."קעטָאילביב ןושארטס; עטמירַאב יד טכַארבעג ןיהַא

 .ןריטרָאסיוא לאירעטַאמ
 -לעז ַא ןיימ ךיא ,רצוא ןַא עקרעמש טניפעג געט יד ןופ םענייא ןיא

 רימ טזייוו ןוא רע טגָאז ,*ןײרַא ָאטעג ןיא טנייה סע םענ ךיא, ,רפס םענעט

 זַא ,ײטשרַאפ ךיא .ןײלַא רע יו ,סיורג ױזַא טעמכ זיא סָאװ ,רפס םעד

 רע ןעק ױזַא יוװ ןוא ווו לייוו ,ןסַאּפש וצ ביל טָאה רע ,טסַאּפש עקרעמש

 טינ סע לָאז רעױט-ָאטעג םייב ךאוו יד זַא ךוב ַאזַא ןטלאהַאב ךיז םורַא

 ?ןקרעמַאב
 ךרוד געוו ןטסצריק ןטימ רידאגירב רעד זדנוא טריפ טעברַא רעד ךָאנ

 .ָאטעג רענליוו ןשירָאטסיה ,ןטלַא םעד ןופ ןסַאג עטסיװ ןוא עטסוּפ יד

 עכעלטסירק יד סיוא טזייוו .שפנ ןקידעבעל ןייא ןייק געוו ןפיוא ןפערט רימ

 טימ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןדיי יד ןופ סנטָאש יד רַאפ ארומ טָאה גנורעקלעפַאב

 -עגמוא ןוא ראנָאּפ ןייק טריפעגסורַא ןענאד ןופ קירוצ רָאי ןבלאהרעדנַא

 רעמ ןענעז ןסַאג עטריקורב יד .ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ייג ךיא .טכַארב

 ךיז טיה ךיא ןוא ךיש עניימ רַאפ יװ ,סעוװָאקדָאּפ עשידרעפ רַאפ טסאפעגוצ

 ,סופ ןייק ןעיירדוצסיוא טינ

 -רעד ךיא ןוא לוויטש עכיוה סעקרעמש ןענַאּפש רימ רַאפ ייר ַא טימ

 ןוא סַאּפש ןייז ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא .קאז ןכאפנייא ןַא ןופ גוצנָא ןייז ןָאק

 ןקייר םעד עקַאט עקרעמש טלַאה םערָא ןרעטנוא ;ןגיוא יד ףיוא ביוה

 קרעמַאב קערש רעדָא גנושארעביא רַאפ .ינק יד זיב ךיוא טכיירג סָאװ ,רפס

 ,טלַאטשעג עניילק ןייז סיוא טעז סע קסעטָארג יװ טינ וליפַא ךיא

 | ,"?וטסָאה סָאװ ,עקרעמש , ---

 :ץאז ןטימ ןיא רעביא רימ טקַאה רע

 ."ןעוועדנאמָאק וצ ףיוא רעה ,לחר; ---
 לטרעוו ןייז ןעוועג זיא סָאד זַא ,סייוו ןעקרעמש טנעקעג טָאה סע רעוו

 .עיסוקסיד ענעשטנווועגמוא ןַא ןקידנעראפ וצ

 -עג טלָאװ סָאװ; :ןעקרעמש ךיא גערפ ,ָאטעג ןיא ןיוש ןענעז רימ ןעוו

 "ןָאּפאטשעג יד ןענאטשעג רעיט םייב טלָאװ טנייה דארג ןעוו ןעוו
 !לכײמש ַא טימ רעגייטש ןייז יו טרעפטנע ןוא עגר ַא טגייווש רע

 ,ירעדניבנײא-ָאטעג רעד ןיא ךוב סָאד םענ ךיא זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא,

 "וצ .ַאזַא ןיא ןוא ןריסערעטניארַאפ רפס ןטימ רעכיז ךיז טעװ ףעש רעד

 ."ןעגנערב טינ ףעש םעד ךָאד סע ןעמ ןעק דנאטש
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 ּיק ס נ י ג ר עש טַא ק 4..ש

 .טכַארט ַא ךיא ביג -- ,טבילגעג עקַאט םיא ןעמ טלָאװ רשפא ןוא

 רָאג ,ענייז זיא טלעװ עצנַאג יד סָאװ ,ןאמ-ָאּפאטשעג ַא סע ןעק ױזַא יו
 ,טומ טָאה דיי רעקידנעעזסיוא שימָאק יוזא ַא - רעד טָא זא --- ןלאפנ'ייא
 ?ןכאמ קזוח םיא ןופ ךָאנ ןוא ןראנוצּפָא םיא ,גָאט ןלעה ןטימ ַא ןיא

 ןופ עװַאל רעלָאמש רעד רעביא רעטנוא ןעגנילק לוויטש סעקרעמש
 -מוא רֶע טבייה ןעגנול עטנוזעג ענייז ןופ חכ ןצנַאג ןטימ .סָאג רעקצינדור
 :ןָא טראוורעד

 .י"רעדעי ,רעדעי זיא גנוי,

 -ַאפ ךיז ךַאל ךיא .טסַאפרַאפ גנַאל טשינ טָאה ןײלַא רע סָאװ ,דיל ַא
 רעװעקצוס .א טָאה ױזַא ."םזיקרעמש רעד ןבעל לָאז; :גָאז ןוא רעדנאנ
 ןלאפנייא עראברעדנוו סעקרעמש ןבעגעג ןעמָאנ ַא סַאּפש ַא ןיא לָאמַא

 ױזַא ןעועג זיא סע סָאװ ץלַא סָאד ,ןריגַאער וצ ןפוא רעקיטרַאנגיײא ןייז

 ,ןעקרעמש רַאפ זיולב --- שיטסירעטקַארַאכ

 בו



 (עניטנעגרַא) יקצימאלאפ .י

 ..רימ ךיא גניז לדיל ַא ןוא

 ערעײז טלארטשעצ טָאה דיירפ סָאװ ,ןשטנעמ טימ לאז רעלופ ַא

 ,ךיל ַא ןופ טקַאט םוצ סרעסעמ רעדָא ,ןעלּפָאג ןגעװַאב רעגניפ יד ,רעמינּפ

 ןעגניזוצכָאנ טענגַאמ ַא יו טיצ סָאװ ןוא לָאמ ןטשרע םוצ רעה ךיא סָאװ

 ןקידלקיש לסיב ַא טימ לשטנעמ ַא טייטש ןָא-ןביוא .ןעגניזוצרעביא ןוא

 יד קידנגָאזריּפ רעבירַא ןעמעלַא טיירש ,ןעגנוגעווַאב עקידעבעל טימ ,קילב

 ןוא ערעכיז ַא זיא עמיטש ןייז ,ךָאנ דלַאב ןעגניז עלַא סָאװ ,דיל ןופ רעטרעוו

 .ןעגניזוצטימ טעברַאפ ןוא טפור סָאװ ,עמערַאװ ַא |

 ,טירט עטסעפ ,טירט עטסעפ טימ רימ ךיא זיײרּפש
 .דיראי םוצ ,דיראי םוצ ,לטעטש םעד וצ

 רימ ךיא גנילק ,רימ ךיא גנילק רעטסייט ןטימ

 ,רימ ךיא גניז ,רימ ךיא גניז לדיל ַא ןוא

 רע רָאנ טינ סָאװ ,ןקידוװעגניז ַא ,ןעקרעמש ,טנעקַאב ךיא בָאה יוזא

 ןשידי ןיא ןעמ טָאה גנאל ןיוש .ןעמעלַא ןעגניז טכַאמ רָאנ טגניז ןיילא

 עקיטניה יד ןעװ ,ָאי ,לָאמַא רשפא .ןעגנוזעג טינ יוזא סערייא סָאנעוב

 ןבָאה רעדָא ,םענעי ייב םילעוּפ ןעוועג ךָאנ ןענעז םירחוס ןוא ןטנאקירבַאּפ

 יד ןיא טלדעּפעצ ןוא סעציײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ טימ טרעדנַאלשעגמורַא ךיז

 רשפא .טָאטשטּפױה רעד ןופ ןטנגעג עטייוו רעדָא טעטשרָאפ יד ןופ רעזייה

 "וצ ךיז ןענעז ענירג יד וװ ,ךעלרעמעק רעדָא םיבוט-םוי ענעי ףיוא ,לָאמא

 "ור ןופ יצ ,עטיל ןופ ,ןלױּפ ןופ ןאמסדנאל ַא ןעמענוצפיוא ןעמוקעגנעמַאז

 יד רָאנ טגניז טנייה ,גנאל רעייז ,םעד ןיא גנאל ןיוש זיא סע רעבָא .עינעמ

 ףױא ךיוא .רעדיל-לארשי רָאנ ןוא ןעמאזוצ ךיז טפערט יז ןעוו ,טנגוי

 ַא ןגירק עטנעכרוא ףרַאד'כ ,ןדיי דלַאװג, ?סָאװ רעבָא ,ןעמ טגניז ןטעקנַאב

 ."עטנעמַאטרַאּפעד
 עקרעמש  .טייקיניילק ןייק טינרָאג זיא'ס ןוא טייקיניילק ַא ךיז טכוד

 "רצ ךיז ןעמוק סָאװ ,ןדיי רעטרעדנוה יד ןופ קאמשעג םעד ןביוהעג טָאה

 יזָאלקַאמשעג עטסערג יד עודיכ ,טשרעה סע ּוװ ,ןשיט עטקעדעג ייב ףיונ

 ןשטנעמ עטנאקַאב ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג לַאז ַא ןעזעג בָאה ךיא ,טייק

 -עג ךיז ןבָאה רעדָא ,טנפעעג טינ ליומ ןייק לָאמניײק ןבָאה ייז רעדָא סָאװ

 :יוװ ךעלדיל-םארטש-םארג עשילרעטסיוא עכלעזַא טימ טקיווק
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 דו ב 5 מ ַא ז

 ךעלעדיפ יו טקנוּפ ,ךעלעדיי

 (!) לעיציפָא ןרָאפ
 ךעלעגייפ יו טקנוּפ ןעילפ
 . . . לעיורסיא ןייק

 ,ןדיי ,תבש .,ןייז לָאז תבש? ןעגניז ןעמונעג ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד
 רעדיל יד זַא ,שוריפב ןעזעג טָאה ןעמ ."טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא תבש

 ךעבענ ייז ןענעז סָאװ .טימעג רעייז וצ ,ץרַאה רעייז וצ קידתמא ןדייר
 ןבָאה רעגניז-ָאידַאר עשידיי יד ןוא רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ ,קידלוש

 ןטכע וצ ןענייוועגוצ טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,קַאמשעג רעייז ןברָאדרַאפ
 ,רעטרעוו עקידנגָאז --- סעּפע וצ ןוא רָאלקלָאפ

 א

 ַא ןוא ןקידוועגניז ַא ,לָאמ עטשרע סָאד טנגעגַאב םיא ךיא בָאה ױזַא
 טימ זַא ,סייוו ךיא .דניירפ עטסעב יד ןרָאװעג רימ ןענעז .ןקידוועכאמגניז
 אמתסמ ןענעז ייז ןשיווצ רעבָא ,דניירפ רעטסעב רעד ןעוועג רע זיא ןעמעלַא
 ןיק טליּפשעג טשינ טָאה סע רעבָא ,טפַאשדניירפ ןופ תוגירדמ ןעוועג
 ןעק ןעמ ביוא) ןינק רעד ןרָאװעג ךעלבעטשכוב ויא עקרעמש לייוו ,עילָאר

 + :עמעלַא ןופ (ןָאזרעּפ ַא ןגעוו ןגָאז סע

 ,לָאמ עלַא טינ טייװ ,קידוװעגניז ןעוועג קידנעטש טינ זיא עקרעמש

 טַאהעג רימ ןבָאה אסָאדנעמ ןייק רָאפּפָא ןייז רַאפ גָאט ַא ,לָאמ עטצעל סָאד

 ןצעזוצרעביא טכַארטַאב ןבָאה רימ ."םויק, גַאלרַאפ םעד ןגעוו סעומש ַא

 ךיא טלָאװעג טָאה רע ."טעראפ ןפיוא טלָאװער רעד, סלעוװרָאה שזרָאשזד

 טנַאה  ַא; ןאמָאר ןטצעל סענָאליס ָאיסאנגיא ןצעזרעביא ןעמענ ךיז לָאז

 עטצעל סָאד ,סָאד טסייה טכַאדעג םיא ךיז טָאה ױזַא ,"סעדָאגאי טימ

 רערעדנַא ןַא) רענעיײל ןשידי םעד ןבעג ףרַאד ןעמ .ענָאליס ןופ קרעוו

 רעשיטסימיטּפָא רעד טינ רעבָא ,רענעייל ןשידיי ןטצעל םעד טגָאזעג טלָאװ

 עשירַארעטיל עיינ יד (רעטרעוו עכלעזַא טצונעג טשינ טָאה רע ,עקרעמש

 ןלױּפ ןיא ןָאטעג סע טָאה ןעמ יו ,רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןעגנוּפַאש

 קרעװ עטסיינ יד טנעקעג ןלױּפ ןיא רעכעלטנגוי רעשידיי ַא טָאה רַאפרעד

 טצעזעגרעביא טאהעג ץלַא ןבָאה ייז ,קרַאמ ןשירארעטיל ןלאסרעווינוא ןופ

 סרעסייו ערעסערג הלילח עניטנעגרַא ןיא ןדיי יד ןעד ןענעז .שידיי ףיוא

 -ַאס ַאזַא טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןטאש טינ ייז טעװ ?ןלױּפ ןיא ןדיי יד יו

 בָאה ךיא ,טנעילעג טַאהעג טינ סע טָאה רע) סלעװרָא יו קרעװו שיריט

 ןוא קעבנייטש רעדָא ,סענָאליס רעדָא ,(טלַאהניא םעד ןבעגעגרעביא םיא

 גאלרַאפ .ַא .רוטארעטיל-לארשי רענרעדָאמ רעשיאערבעה רעד ןופ עקַאט
 .ןענעייל וצ ןדיי ןעגניווצ לָאז סָאװ ,טוטיטסניא - גנואיצרעד ַא ןייז ףרַאד

 -ַאס רעדָא --- ײטרַאּפ רָאנ ןבעג טינ ןעמ ןעק םעד וצ ייז ןענייוועגוצ ידכ
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 יק סנ יג רעש טַאק .ש

 ַא טימ סרעביירש ןופ קיטסירטעלעב ןבעג זומ ןעמ רָאנ ,סעמעט עלאיצ
 ענַאמה ךיוא ןוא עלאיצָאס ךיוא ןעניפעג טרָאד ןיוש ייז ןלעװ ,ןעמָאנ
 - | | ,סעמעט

 רעד ךיוא רעבָא .ןעקרעמש טימ סעומש רעטצעל ןיימ ןעוועג זיא סָאד
 -עגפיוא ןעוװעג טינ זיא רע ,תמא .דיל ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה סעומש
 רימ לָאז רע ,טרעטאמעג רדסכ םיא בָאה ךיא רעבָא ,ןעגניז וצ םתס טגייל
 ןעוועג טינ זיא רע .ךעלזיימ ןביז יד ןגעוו עדאלַאב סרעגנַאמ ןעגניזרעביא
 -עלּפ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא קנאדעג ןייז ,זעוורענ לסיב ַא ןוא ןדירפוצ
 טלָאװ רע יװ ,גנולצולּפ ןוא עזייר רעטסטנעָאנ רעד טימ ,"םויקא רַאפ רענ
 ,ביירש םענ :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ,טײרפַאב סעּפע ןופ ךיז

 ,גָאז ךיא סָאװ טינ טסייוו רענייק
 ,ליוו ךיא סָאװ טינ טסייוו רענייק
 זיומ ןוא ךעלזיימ ןביז
 ,ליד ןפיוא ןפָאלש

 םיא טנגעגַאב .קיביײא ףיוא זא ןסיוו לָאז רעוו .טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ
 םעד ,ןעװַאװשז םעד ,ןרעייט םעד דיל ַא טימ םיא טנגעזעג ןוא דיל ַא טימ
 טָאה סָאװ ,עקרעמש ןטבילרַאפ-רוטלוק ןוא רעיוב-רוטלוק ןכעלסעגרַאפ טינ
 ןייק אסָאדנעמ ןופ קירוצ ףיוא געוו םעד רָאנ טקידנערַאפ תועיסנ ליפיוזַא
 ,טכיירגרעד טינ סערייא:-סָאנעוב

 רימ ךיא גנירּפש ,רימ ךיא גנירּפש תורצ רַאפ ןוא

 ...רימ ךיא גניז ,רימ ךיא גניז לדיל ַא ןוא
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 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) סקוֿפ בייל םייח

 הנוטא לענ ועד

 טלַאװ ,ןיקסניגרעשטַאק .ש ןריזירעטקַארַאכ ץרוק ןלעװ לָאז ךיא ןעוו
 .הנומא :טרָאװ שידיי קיצנייא ןייא טַאהעג גונעג ךיג

 -נוא ןופ ןטנעמָאמ עניילק ןבעלפיוא ןוא טייצ יד ןעיצקירוצ ליוו ךיא

 ןייז ןופ זַא ןזייוו וצ ידכ ,רָאי ןצכַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןשינעגעגַאב ערעזד
 ןבילבעג רע זיא ױזַא ןוא הנומא-לעב רעד ןעוועג עקרעמש זיא ,ןָא-תישארב
 ,געט עטצעל ענייז זיב

 ןיא רעטכיד עשידיי הרבח עגנוי יד ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא סע זיא ןעוועג
 -עטיל רעשידיי רעד ןופ ןָארט םעד ןעמענוצרעביא טיירגעג ךיז ןבָאה ןלױּפ
 -סױרַא ןטנַאלַאט עגנוי ןבָאה ןליוּפ ןשידיי ןופ לקניוו ןדעי ןיא טעמכ .יװטַאר
 ךָאנ דלַאב ,געט ענעי ןיא .עזָארּפ ןוא דיל רַאפ ןטפעה ,ןכַאנַאמלַא ןבעגעג
 םילשורי ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא "ענליוו גנוי, ןופ גנודנירג רעד
 לארשי שודק ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאפעג ןיב ךיא .שדוקה ריע ענליוו ןיא ,עטילד
 רימ .ילב ןשירעטכיד רעשזדָאל םעד ןופ טנַאלַאט ןקיטרַאנגײא םעד ,ןָאבַאר

 רעזדנוא ןיא רימ ןבָאה ןיגַאב ןטימ ןיוש רעבָא טכַאנרעדפיוא ןעמוקעג ןענעז |
 רע שטָאכ סָאװ .עקרעמש ןעוועג זיא סָאד .טסַאג ַא טַאהעג לרעמיצ-לעטָאה
 -ָאק ענייז טימ טייקכעלטנפע רעד ןיא ןזיװַאב טַאהעג טשרע ךיז טָאה ןיײלַא
 ךָאנ רע זיא רוטַארעטיל ןינע ןיא ןוא ?טייהיירפ, רעד ןיא ןצנעדנָאּפסער
 ןופ טפַאשביל עתמא יד ןגָארטעג ךיז ןיא רעבָא רע טָאה ,רתסנ ַא ןעוועג
 שטנעמ ןקידנפַאש ןייא ןופ םירתסמ ןיא ָאד זיא סָאװ ,רעטכיד וצ רעטכיד
 ,ןטייווצ םוצ

 ךיז טָאה רע ןוא םענעגייא ןַא יו ןעמונעגפיוא ןעקרעמש ןבָאה רימ
 ,טָאטש ןיא ןייז רעזדנוא ןופ טייצ עצנַאג יד טדײשעגּפָא טינ זדנוא ןופ ןיוש |

 סָאװ ,סָאד טכַאמעג םיא ףיוא טָאה סָאװ גנוקריוו יד ךיז ןָאמרעד ךיא
 ןבירשעגנָא ,ןזיוועג רימ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא בָאה ךיא |

 ןיא טקורדענּפָא ךָאװ עבלעז יד בָאה ךיא עכלעוו ,ענליוו ןגעוו רעדיל ריפ
 -ייא טימ .טיירפעג ייז טימ ךיז טָאה עקרעמש יװ .?גָאט, לז סניזייר ןמלז
 טלָאמעד טָאה ןאבאר לארשי ךיוא .רעמ טינ ךיז ןעמ טיירפ רעדיל ענעג
 זיא רע סָאװ ןעוװעג ןדירפוצ זיא עקרעמש ןוא רעדיל עכעלטע ןבירשעגנָא
 רעבָא .טימרעד טסיורגעג ךיז ןוא טגערעגנָא זדנוא טָאה סָאװ ,ועד ןעוועג
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 יק סנ יג רעש סטַאק שש

 -לעב רעד ןייז ןופ ,רעפעש ַא ןופ תומימת יד ןעוועג זיא טרָאװ ןדעי ןיא

 ,ןײלַא החמש
 ןופ ןענעגעזעג סָאד ןעמוקעגרָאפ זיא ןטנװֶא ענעי ןופ םענייא ןיא

 ,דנַאלסור ןייק טייצ ַא ףיוא ןרָאפעגּפָא דארג זיא סָאװ ,ןַאמלוש והילא

 ןשידיי ןיא ץעגרע בוטש רעד ןופ דליב סָאד רימ רַאפ ףיוא טייג סע

 ,רעלאמ ,ןטעָאּפ עגנוי --- אתורבח רעד ןופ רעמינּפ יד ,רעטנעצ ןשימייה

 טימ לופ ,ןטלַארטשעצ ַא םיא עז ךיא .ע ק ר ע מ ש --- עלַא יז ןשיוװצ

 ױזַא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טייהשטנעמ רעיירפ רעד ןופ סנ םעד ןיא ןוחטב

 יד סָאװ ,עלַא יד טציא עז ךיא .המילש הנומאב טביולגעג דיי רעמורפ ַא יו

 ןיא ןעוועג ןענעז רימ .זדנוא ןופ ןסירעגסױרַא קידתוירזכא ױזַא טָאה טייצ

 ,שארב ןעקרעמש טימ ,לײט רעטסערג רעד) ןרעװ וצ טריטסערַא רַאפעג

 ךָאנ בעל ךיא ןוא (...ןרַאפעג עלַא טימ ןוא םעלַא טימ טנידעג חרזמ וצ ןבָאה

 ,בוטש רעד ןופ טייקלקנוט רעד ןיא ,ןבָאה רימ ןעוו טונימ יד רעביא לָאמַא

 "כיד רעשידיי רעגנוי רעד רַאפ םייחל ַא טימ תוסוכ ערעזדנוא ןביוהעגפיוא

 "עג טָאה ןַאמלוש ןיהווװ ,דנַאל ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןוא גנוט

 בָאה ךיא .ןגיושעג טנװָא םעד טָאה ,עקרעמש ...ןרָאפּפָא ןגרָאמ טפרַאד

 "רעוו יװ טדערעג רעמ טָאה סָאװ דיירפ יד ןעזעג ןגיוא ענייז ןיא וױעבָא

 ,'ועט
 ןעװעג .ןעקרעמש טנגעגַאב רעדיװ בָאה ךיא ןוא רָאי 6 קעװַא ןענעז

 -אמ רעבלעז רעד ןעוװעג טינ ןיוש זיא רע רעבָא .קָאטסילַאיב ןיא סע זיא

 רע .הנומא ןייז טרעמירטעצ טָאה ,טייקכעלקרדיוו עשיטעווָאס עיור יד ...ןימ

 סעּפע רַאפ ךיז טלָאװ רע יװ ןגיוושעג ןענעגעזעג םייב ןַאד יו ךיוא טָאה

 ןייק ןרָאפוצּפָא טיירגעג ךיז טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב רָאנ ...טמעשעג

 רע .טייקשידיי רענליוו רעד וצ ןייג קירוצ טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ענליוו

 ,ןכַאז עלַא ןעמענ ןסייהעג רימ ןוא בוטש ןיא ךיז וצ ןפורעגפיורַא ךימ טָאה

 :טגערפעג םיא בָאה ךיא .ךיז טימ ןעמענטימ טנעקעג טשינ טָאה רע סָאװ

 ןפָארטעג רעדיװ םיא ךיא בָאה 1941 בױהנָא ןיא ..,ןגיוושעג טָאה רע ?ונ

 טינ טלָאמעד ךָאנ טָאה רע .ןרעוועקצוס ןוא ןעדַארג טימ ךיוא .ענליוו ןיא

 םעד ףיוא ןרָאװעג רזגנ רָאי 7 טימ רעטעּפש זיא סָאװ ,רזג םעד ןעזעג

 "יפס ןיוש רימ רע טָאה טיורטרַאפ רעבָא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבעל ןשידיי

 -לעוו ,גנוטייצ עשידיי רענװָאק יד ןכַאמרַאפ סָאד ןעוועג זיא הביס יד .תוק

 ,טסַאיװטנע רעד ,עקרעמש .רענליוו רעד טימ *טקיניײארַאפ, טָאה ןעמ עכ

 "עג ליטש רעד ןיא ןוא עיזיוו ןייז ןופ גנורעלעמשרַאפ יד ןעזעג ןירעד טָאה

 ,טקיטייוו

 טרעהעג דיירפ רעטסערג רעד טימ ןבָאה רימ ןוא קעװַא ןענעז ןרָאי

 םעד ןיא ןבָאה רימ .ןבעל עקרעמש ןוא רעוועקצוס זַא ,הרושב עטוג יד

 "עז סע סָאװ טיירפעג ךיוא ךיז ןבָאה רימ .החגשה רעד ןופ טנַאה יד ןעזעג

 תורצוא יד ןעװעטַארּפָא ןענעק ןלָאז עכלעוו ,עכלעזַא ןרָאװעג ןריובעג ןענ
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 דו בל מ ַא ז

 סע .עיירט יד ,ייז ןלעוו םדוק זַא ,טסווװעג טוג ןבָאה רימ לייוו ,?ָאװיי; ןופ

 יייןעװעג עקַאט ךָאד זיא ױזַא ןוא ,ןָאט

 ןעװעג זיא דיירפ ןיימ .ןעקרעמש ןעזעג רעדיוו ךיא בָאה 1946 ןיא

 "עג זיא רימ .ןייזנעמַאזוצ רעזדנוא ןעוועג זיא גנַאל טינ רעבָא ,רעשל ןיא

 ןבָאה סענַאגילוכ עשיליוּפ ןכלעוו ,ןוז ןטסטלע ןיימ טימ קילגמוא סָאד ןעש

 ןופ ןרָאפקעװַא טנעקעג טינ ךיא בָאה םעד בילוצ ןוא גיוא ןַא ןגָאלשעגסױא

 "קירוצ זיא רע ןעו טשרע ןעזעג םיא בָאה ךיא ןוא קעװַא זיא רע .ןליופ

 ףיוא תונכשב טניווועג רימ ןבָאה טרָאד .זירַאּפ ןייק קרָאירינ ןופ ןעמוקעג

 "רַא ןייק ןרָאפעג זיא רע זיב קיטעט ןעוועג זיא עקרעמש וװ ,ןעטאפדיג 9

 טַאהעג ןעניז ןיא טינ עניטנעגרַא ןיא ךיוא טָאה עקרעמש רעבָא .עניטנעג

 ,רעביײרש עשידי עּפורג עסיורג ַא סָאװ ,זיא טסנידרַאפ ןייז ,ךיז זיולב

 ,עניטנעגרַא ןיא ןצעזַאב טנעקעג ךיז ןבָאה
 -עטשַאב רעדיוו טָאה ,זירַאּפ ןיא ןעמַאזוצ ןייז רעזדנוא ןופ טייצ יד

 ,טקנוּפ ,ןרָאי עטצעל יד בָאה ךיא .םיא ןגעוו ןקורדנייא עטשרע עניימ טקיט

 רע זַא ,טליפעג ,שינעגעגַאב רעטשרע רעזדנוא ייב ןעזעג םיא בָאה ךיא יו

 "ידיי רעד ךרוד קלָאפ רעזדנוא יירט ןעניד וצ ןבעל ןייז ןופ הנומא יד טָאה

 ןייז רע ו טָאה ,יירט ױזַא ןוא ןטולב ענייז ןיא ןגָארטעג קיליײה ,רוטלוק רעש

 .םוקמוא ןייז ןופ העש ןיא טקיליײהעג ןבעל גנוי |

 רדס ַא ךָאנ --- ןבעל ןייז ןופ ךשמה ַא יװ זיא סָאװ ,טוט סעקרעמש |

 טרעױרטַאב שטנעמ ןשידיי ןדעי ןופ טעװ --- הלואג רעשידיי ןופ רכז ַא --

 "עג טָאה עקרעמש לייוו ,ןטנעָאנ ןוא םענעגייא ןַא ןופ טיוט רעד יו ,ןרעוו

 ןשיגַארט ןייז ייב וליפא ןוא ןבעל םייב שטנעמ ןשידיי םעד טנידעג יירט

 / ,אטיוט)

 !ןמָא ,אימלע ימלעלו םלועל ךורב ורכז יהי
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 (לארשי) תנפצ .א

 עקרעמש :עלעטניפ סָאד
 ןופ קרעוו-סנבעל ןטקידנערַאפ-טינ םוצ טרָאװכָאנ ַא ןביירש וצ רעווש == |

 ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 ,גנוניישרעד עכעלנייוועגמוא ןַא ,ןעוועג רַאילּפמעזקע רענעטלעז ַא

 -רעד יד טָאה ,טפַארק רערעכעה ַא סעּפע ןופ ןבירטעג ,רָאעטעמ ַא יו
 -רַאפ-םערָא ,ןקידהמחלמ-ךָאנ רעזדנוא ןיא ןָאטעג-ייש ַא עקרעמש גנונייש
 למיה ןשיווצ טעּפמיא ןכעלרעדנווו טימ ךיז ןָאטעג-גָארט ַא .לטלעוו ןטכשוח
 .רעמ ָאטינ ,סיוא ןֹוא --- לקניפ ַא ,דרע ןוא

 זַא ,ךיז ןלעטשוצרָאפ ךעלגעממוא שממ ,רעווש רעיוהעגמוא ,רעווש
 ןופ לַאװק רעד ,וויטַאיציניא רעקידעבעל ןופ לַאװק רעכעלּפעשרעדמוא רעד
 ןוא ןעיוב ןקידרדסכ ןופ ,ןפַאש ןשימַאניד ןוא טייקידוועריר רעקידנזיורב
 רעטשטנעבעג:םזימיטּפָא רעקיזָאד רעד זַא -- ןָאטּפױא ןכעלדימרעדמוא
 ,לָאמַאטימ זיא ,עקסַאמ רעקיאור:ךעלרעסיוא ,רעליטש ַא רעטנוא ,לַאװק
 .ןרָאװעג ןטינשרַאפ לַאטורב ױזַא טיניריד טינירימ ,גנילירפ ןלעה ןטימ ןיא

 עלעקעטש-ףושיכ ַא .ןעועג עקרעמש זיא גנוניישרעד-רעדנווו ַא ,ָאי
 / .טלַא ןוא גנוי ןגיוצעג ךיז וצ טענגַאמ ַא יו טָאה סָאװ ,טַאהעג ַאזַא

 זיא ?טפַארק-סגנואיצוצ סעקרעמש ןענַאטשַאב ךעלטנגייא זיא סָאװ ןיא
 -לוק רעד ?רעלעטשטפירש רעד ?םיא ןיא סָאװ רעטכיד רעד ןעוועג סָאד
 ,יקסניגרעשטַאק זיא טרּפ ןקיזָאד ןיא ,ןיינ --- ?ןַאזיטרַאּפ רעד ?רעוט-רוט
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טינ .דיחירךב ןייק ןעוועג טינ ,םולשה וילע
 ןיא טינ ךיוא ןוא טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא טינ .ןעוועג סָאד רע זיא
 עלופטרעוו גונעג ,ןשטנעמ-ןעּפ עטריטנעלַאט גונעג .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 יז ןסינעג ךָאד ןוא סַאג רעשידיי רעד ףיוא רימ ןבָאה ןטייקכעלנעזרעּפ
 .רענעמוקעגמוא רעד יו ,טעטירַאלוּפָאּפ רעסיוױג ַאזַא ןופ טינ

 ?רעצרעה עכעלשטנעמ ןעגנַאפעג ױזַא טרָאפ רע טָאה עשז:סָאװ טימ
 ןסַאמ עשידיי יד ייב ןעוועג טבילַאב ןוא טמירַאב ױזַא רע זיא סָאװרַאפ
 ןגעלפ סָאװרַאפ ?עקירעמַא-םורד ןוא -ןופצ ,לארשי ,ךיירקנַארפ ,ןלױּפ ןיא

 סָאװרַאפ ?ןטנװָא סיקסניגרעשטַאק ףיוא ןלַאז יד ןכערב םוטעמוא ױזַא ךיז
 זיב זירַאּפ ןופ -- טלעוו עשידיי עצנַאג יד קיטכירפיוא ױזַא םיא טניײװַאב
 ?סערייא-סָאנעוב זיב קרָאי-ינ ןופ ןוא ביבא-לת
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 ױו ב 7 מ ַא ז

 ,ריסקילע ןכעלרעדנוװ ןימ ַאזַא טַאהעג טָאה רע זַא ,שרעדנַא טינ
 ,טינ סע ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,סנױזַא סעּפע טגָאמרַאפ עקרעמש

 ןטנוזעג ,ןגנוי ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג סע טָאה רע זַא ךעלגעמ
 ןייז -- ךעלגעמ ;טליּפשעג קידוװעגניז ױזַא םיא ןיא טָאה סָאװ ,טסולנבעל

 -מוא ,רענעטלעז ןייז ;:טייקכעלמיטסקלָאפ עטלטסניקעגמוא .,רענליוו-טכע

 -רעביא עלַאיגעלַאק ןוא טייקשירבח עקידנריר ןייז ,טייקסטוג ערַאבלטימ
 עלַא -- ךעלגעמ ןוא ,שטנעמ ןימ םוצ טפַאשביל עסיורג ןייז ,טייקנבעגעג
 סערַאבריניפעדמוא סעּפע ךָאנ ןוא --- סָאד .ןעמונעגנעמַאזוצ תולעמ ענייז
 ;לטרעװ ןטריזַארפַארַאּפ ןייא טימ זיולב ןענעכיײצַאב ךיז טזָאל סָאװ

 .עקרעמש עלעטניּפ סָאד ---

 -נוא גנוטייצ רעשידיי רעזירַאּפ ַא ןיא ךיז רע טגעלפ טסיזמוא טינ
 ,"לטניּפ ַא; ןביירשרעט

 -רַאפ ,רעמ ָאטינ ןוא למיה ןשידרע רעזדנוא ףיוא לטניּפךח ַא ןעוועג 1
 ,ןדנוווש
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 (עניטנעגרַא) רעגילק סָאהעק

 רעייפ ןופ חלושמ רעד

 ןעמוקעג זדנוא וצ טמסיב
 ןןגיוא יד ןיא טיורש ןעקנופ טימ
 ;ןגייוװש ןופ ןייּפ םענעטַאזרַאפ ןטימ
 -- ןכיוה א ןרעטש ַא טימ
 הרובג ןוא ליורנ ןופ טנעמונַאמ ַא יו
 ןטָאטעג עקינערב יד ןופ
 ,ןלייה עקידלַאװ עשינַאזיטרַאּפ יד ןופ
 -- ןןייב ןוא ךרַאמ ןטקילײהרַאפ ןופ

 -- ןעמוקעג זדנוא וצ טסיב
 .רעייפ ןופ חלושמ ַא יו

 -- רעכָא
 טכַאנירדפ רעק'הנבל ַא ןיא
 ,לטיק ןקימַאלּפ ַא ןיא טליהעגנייא ךיז וטסָאה
 םינוגינ עקידנרעטש טימ ןוא
 ןםיצולּפ וטסיב
 ,ודנוא ןופ קעװַא ךיוח ױזַא ןוא ךיג ױזַא
 יירשעג ןטילגרַאפ ןטימ ןייז-ףרצמ ךיז ידכ
 ׁשַא ןקירַאשז ןטימ ןוא
 -- רעדירב עקידרעייפ ענייד ןופ
 .רַאנָאּפ ןופ ןדיי עטרעטיישרַאפ ענייד ןופ

 קילב ןייד ןיא טָאה לָאמ ןעצ
 ןָאטעג טינש ַא קיטולג
 .ָאטעג ןופ ןייש עקידהחפירש יד
 ץרַאה ןייד ןיא טָאה לָאמ ןעצ
 ןָאטעג טָאז ַא קיאירב
 .רעטסעװש ענעטכַָאשעג ענייד ןופ טולב עקיכַאק סָאד
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 רובל מַאז

 ןעמונרַאפ וטסָאה לָאמ ןעצ
 -- המוא ןייד ןופ לגרָאװעג ןטזַאגרַאפ םעד

 -- לָאמ ןטפלע םוצ ןוא

 טכַאניחסּפ רעיולב רעד ןיא ,לַאמ ןטפלע םוצ
 ,טולב ןופ ןוא ןייוו ןופ
 ןףמַאק ןופ ןוא דיל ןופ
 חרובג ןופ ןוא השודק ןופ
 ןרעלדָא ןַא יװ ,ןָאטעג םיר ַא ךיז וטסָאה
 לרוג ןייד ןופ זאנעּפ םענעדנוצעג ןפיוא
 ,קיבייא ףיוא קעװַא ייז וצ טסיב ןוא
 ,קיבייא ףיוא

 ,חלושמ רעקידרעייפ זַא
 טכיל ןטדנעלבעצ ןיא ןקוקניירַא ךיא ןעק יו
 ?ילפקעװַא ןשידרע ןייד ןופ
 לוניע םוצ ןרעטנענרעד ךיז ךיא ןעק יו
 ?טיוט ןקידחיכז ןכיוה ןייד ןופ

 קידצ רעד טשינ וליפא ,יל ירב
 -- אטילד םילשורי ןופ
 ,ןואג רענליוו ןייד

 ,ץרַאה ןייד שידיי ליפוזַא
 ,המשנ ןייד םיורג ליפיוזַא
 .ןייבעג ןייד שודק ליפיוזַא

 !עקרעמש ,ריד ףיוא טינ ןייוו ךיא
 לָאטשירק קינײװ זיא רערט עקידעכָאװ ןיימ
 השודק רעטלמיהרַאפ רעד רַאפ
 -- ,םעטָא ןטצעל ןייד ןופ
 ,ריד ףיוא טשינ ןייוו ךיא ,ןיינ
 ,סָאטעג ןוא רעדלעוו ןופ חלושמ רעקידרעייפ ,וד

 ןרימ גָאז רָאנ)
 -- ,טַאהעג ביל ךימ ךָאד טסָאה וד
 ןטָאװרַאפ ,רימ גָאז
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 ּיק ס נ י ג ר עש טַא ק .ש

 ןעמונעגטימ טשינ וטסָאה סָאװרַאפ
 טםײקטמַאזניירַאפ רערעייהעגמוא ןיימ ןופ
 ?ןעמַאמ רעטלױקרַאפ ןיימ וצ םורג ַא

 לגעו קינוז ןיימ
 ברעמ ןקיטנװַא םוצ ךיז טנייב
 רעפיש ןקידלבָא םוצ ןוא
 -- ,טנלע ןטצעל ןופ סנטָאש ךיז ןפונרַאפ

 ,עקרעמש רעקידרעייפ ,רימ גָאז ,ָא -
 ןעמונעגטימ טשינ וטסָאה סָאװרַאפ
 (--?ןעמַאמ רעטמונהיגרַאפ ןיימ וצ םורג ַא

 -- רעטעּפש ןוא
 ,ץרַאה ןיימ ןופ רעצ םענעבָארגעצישירפ םייב
 סערורג עקימייל ענעטינשטנפיוא יד ןעוו
 -- ןןייבעג ןייד ףיוא ןָאטעג קיוּפ ןקיצנַאט ַא ביוט ןבָאה
 רעיורט ןופ יוט רעקיצלַאז רעד טָאה
 ,םעיוו טניימ ןָאטעג ילג 8 טשינ ץלַא ךָאנ

 --- לייוו |

 ,רבק ןייד זיא סָאד טשינ
 !חלושמ רעקידרעייפ ,וד

 ןרכז רעקידתוליצא רעד זיא רבק ןייד
 רעייפ ןוא ׁשַא ןקינַאילימ רעזדנוא ןיא טלגַאװ סָאװ
 טלּפַאצרַאפ טמערַאיל ןוא
 ,ןעלמיה ןביז עלַא רעטנוא
 רעדלעוו ןוא רעדלעפ עלַא רעביא
 .טלעו רעד ןופ ןעמי עלַא רעביא ןוא

 ,אנקמ ךיד ךיא ןיב רַאפרעד ןוא

 ,עקרעמש רעקידרעייפ ,טשינ לכיימש ,ָא
 -- ריד רעווש ךיא יוװ ,רעה

 -- -- -- אנקמ ךיד ןיב ךיא ---

 .1984 ,יאמ ףוס
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 (עניטנעגרַא סײהּפ ָאנק השמ

 - דיל קידיירפ ַא ןופ עטכישענ עקירעיורט יד
 .ןריפרַאפ ןָאק טכיל סָאד

 / ..ןריפרַאפ ןָאק סָאװ טכיל סָאד

 רעגנאמ קיציא

 ךעלעטעטש עשידיי יד רעביא ךיז טָאה ןרָאי רעקיסיירד ביײהנָא ןיא
 שירעפיטש שירעלגניי ַא ,לדנער ןדלָאג ַא יװ ,ןָאטעג לקייק ַא ןלױּפ ןופ
 .טלָאװ'ס יװ ךיילג ,עידָאלעמ רעכעליירפ ַאזַא ךיוא טימ םענייניא לדיל
 ,קילג ךעלשטנעמ סיורג ַא ןגעוו גנַאזעג ַא ןעוועג

 וצ ןעזעגסיוא קיפיואנביוא ןבָאה סָאװ ,רעטרעװ ערעטייה עטושּפ יד
 וצ טפַארק עשיגַאמ ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ ןבָאה ,וויאַאנ קידלושמוא ןייז
 וצ ,סַאג ןיא ןריפסירַא ןוא ןפור םיא ,שטנעמ םעניא ורמוא ןַא ןגיוועצ
 | .סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןקיירטש ,סעקוװסַאמ ?ןטקנוּפדָאּפ, יד

 יד טשימייהרַאפ רַאבלטיממוא ייז ןבָאה טייקידתומימת רעייז ןיא
 ףוס ַא טעװ סָאװ ,גנוזיילסיוא ןופ עיזיו רעד טימ טפַאשמערָא עשידיי
 .עילָאד ןוא ןייּפ רעייז וצ ןכַאמ

 ןגרָאברַאפ ךיז ןיא ןגָארטעג ןבָאה תורוש עקידיירפ-שידניק עקיזָאד יד = |
 -ַאװכ עטמערוטשעצ ןופ ;ףָאטש-סיירפיוא ןופ טפַארק ןוא טײקשימַאניד ידי
 ףיױל ןיא ןסיירטימ ןוא ןעמיהצ ןרעגלַאװוצמוא חוכב ןענעז סָאװ ,סעיל
 | ,געוו ןיא ןפערט ייז סָאװ ץלַא

  טָאה סדנוק ַא לרוחב רענליו ַא סָאװ ,דיל ערענָאיצולָאװער סָאד
 זיא ,ךעלסעג רענליוו יד רעביא ןָאטעג רעליוק ַא קידסיעכהלוצ-שירעפיטש
 -עגרעטנוא ןוא ,ןלױּפ ץנַאג טזײרקעגמורַא טָאה ,טייוו ,טייוו ןפָאלעגקעװַא
 ןיא טרַאּפשעגנָא ךיג טָאה דיל סָאד ,ןיילק ןוא סיורג ןופ ןרָאװעג טּפַאכ
 -ניה ןוא ןסַאג רעװעשרַאװ עטכידעג יד ןיא ןכָארקרַאפ ,טָאטשטּפױה רעד
 ץְלֲא ןופ .ןּפיל סנעמעלַא ףיוא ןעוועג ןיוש סע זיא טָא ןוא ךעלסעגרעט
 -ַאיצאפ-םעדיוב ןוא סענירעטוס ,ןלַאקָאל-רעטעברַא ןוא ךעלביטש-םערָא
 ,עגנוי סָאװ ,גנַאזעג ערעטנומ סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה םוטעמוא ןופ ,סעט
 ;טלקיצעגסיוא ןבָאה ךעלעמיטש עניד

 ךעלרעדניק ,סעמַאמ ,סעטַאט
 ,ןדַאקירַאב ןעיוב
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 יק סנ י נג רעש ט ַא ק .ש

 ,ןדַאקירַאב ןעיוב
 םוא ןעייג ןסַאג יד ןיא
 ,ןדַאירטָא-רעטעברַא
 םוא ןעייג ןסַאג יד ןיא
 ,ןדַאירטָא-רעטעברַא

 סָאד זַא ,טסווװעג ןבָאה רעגניז עלַא טשינ ןוא ןשטנעמ קיניײװ רעייז

 טכַארטרַאפ-קירעיורט ,קידנגייוש ַא טכַארטעגסױא טָאה דיל עכעליירפ

 ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לרוחב ַא :ךעלסעג רענליוו עגנע יד ןופ לרוחב

 -רעמש ,עקרעמש ןפורעג םיא טָאה'מ .רעטעברַא ןוא ןטַארעטיל ןופ ןזיירק יד

 .יקסניגרעשטַאק עק
 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא טימ ,גנַאל רעייז ,גנַאל ןיוש ןעוועג זיא סָאד

 :י .רעגנעל ךָאנ רשפא ןוא קירוצ

 "רָאפ ךיז טָאה ,דיל םענופ סע טעז'מ יו ,עקרעמש רעקשטיגנוי רעד |

 "יא-טלעוו יד טָאה רע .לכעליּפש-רעדניק ַא יו עיצולָאװער יד טלעטשעג

 השעמ-תעב טָאה רע .ןגיוא עשירעדניק-שיסדנוק טימ ןעזעג שינערעקרעב

 ,סעמַאמ ,סעטַאט; יד ןוא העש יד ןגָאלש טעוו'ס ןעוו זַא ,טכַארטעג טשינ

 "רָאג טעװ ,"ןדַאקירַאב ןעיוב; ןסַאג יד ןיא סױרַא ןפרַאד ןלעו "ךעלרעדניק

 תונברק ןלַאפ טסלָאמעד ןלעוו'ס .ךעליירפ ױזַא ,ךעלמייה ױזַא ןייז טשינ

  .רעסַאװ יװ ןסיג ךיז טעװ טולב ןוא ,סעמַאמ ,סעטַאט יד טָא ןופ

 רעגנוי רעד טָאה ,סיוא טעז ,סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ןופ טולב םעד ןיא
 ןיא זיולב ןעגנַאגעג רשפא זיא םיא זַא ,ןייז ןָאק .ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טעָאּפ

 :ןרעדור ךיז לָאז ענליוו ןעיורג ןוא םענָאטָאנָאמ ,ןקיטעמוא םעניא זַא ,םעד

 ןיא ןעוט סעּפע ךיז לָאז ,ךעלמייה ןרעוו לָאז רָאנ ,ליו סע סָאװ ןעמוק לָאז

 ןבוטש יד ןופ ןשיט ןעגנערב ,רענעפ ןעגנעה ,ןפיול ןעמ לָאז ,ענליוו םעד

 -רעביא ,סַאג ןופ ןטילּפ"רענייטש ןסײרסױרַא לָאז'מ ,רעזייה יד ןופ ןריט ןוא

 ,ןסקיב| יד ןופ ןעוװעלַאנק לָאז'מ ןוא ,רענעגעוו ןוא ןענישַאמ-טסַאל ןרעק

 .ךיור ַא ןייג לָאז'ס זַא

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז לרוחב סָאד טָאה עיזַאטנַאפ רעשירעלגניי ןייז ןיא |

 יד ךיוא 'רָאנ ,טנגוי יד זיולב טשינ זַא ,ךורּפש רעזיולב ַא גונעג זיא'ס זַא

 -  ןדַאקירַאב יד ףיוא ,ףמַאק ןיא ,סַאג ןיא סױרַא ןלָאז סעמַאמ ןוא סעטַאט

 זיא ָאד .רערעווש עלעסיבַא ןעגנַאגעגוצ סע זיא רעבָא ןבעל ןלַאער ןיא

 ןופ טגלָאּפרַאפ ןוא טיהעג ,טָארד טימ יװ טעטנעּפעג ןעוועג טָארט רעדעי

 םעד סע טָאה ךָאד .רַאפעג ןוא גנואָארד טימ לופ --- ,גיוא ןעזעגמוא ןַא

 ןעװעג זיא רע .ןטלַאהעגּפָא טשינ ןוא ןקָארשעגּפָא טשינ ןעקרעמש ןגנוי

 -עלּפ טימ לופ ןוא קיאעפ שירָאטַאזינַאגרָא .שיטקַארּפ ןוא קנילפ ,טסיירד

 טָאה סָאװ ,"ענליוו"גנויק עּפורג"רעביירש יד ןפַאש ןפלָאהעג רע טָאה רענ

 ייל טריזינַאגרָא :טלעוו רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןיא םש ַא ןגירקעג ךיג
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 דו כל ט ַא ז

 "ךענַאינליװ גנוי יד טימ ןעמַאזוצ .סנגרָאמירפ ןוא ןטנוװָא עשירַארעט
 ,ןטפעהלמַאז עשירַארעטיל ןבעגעגסױרַא

 -עג זיא ליצטּפױה רעד .,ךיז רַאפ ליצ ןייק ןעוועג טשינ זיא ץלַא סָאד
 ,רעמ טשינ ןעוועג זיולב זיא סָאד .רעקילייה ןוא רענעביוהרעד ךס ַא ןעוו
 זיורבפיוא ןסיורג םוצ ןעגנוטיירַאברָאפ ןוא ןעגנוטיירגוצ עטפַאהרעביפ יו
 ןָאט-גָארט ַא ןפרַאד טעװ סָאװ ,סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ןופ םערוטש ןוא
 טעוו'ס ןוא טָא-טָא ,עטכישעג רעד ןופ רעדער יד ףיוא ,רעדער ףיוא יו ענליוו
 ,דיל עכעליירפ סָאד --- םיא טימ ןוא לַאנגיס רעטרַאװרעדי-גנַאל רעד ןעמוק
 ,ּפעק סנעמעלַא רעביא ןָאפ עשירעגיז ַא ,ןָאפ ַא יו ןרעטַאלפ טעװ סָאװ

 ןופ ךס ַא .עצנַאג ןרָאי ,גנוטיירגוצ יד טָא גנַאל טרעיודעג טָאה'ס
 רַאפ ןענעז ערעדנַא ,קידלודעגמוא ןוא דימ ןרָאװעג ןענעז ןטסַאיזוטנע יד
 ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא ןדַאקירַאב יד וצ ןוא .תוסיפת יד ןיא ןרָאװעג טּפַאכ
 ,טייוו ױזַא ,טייוו ױזַא

 -ושמ ןפיול ןעמונעג עטכישעג רעד ןופ סרעזייוו יד ןבָאה לָאמַאטימ ןוא
 -- טציא טָא ,,.דניוושעג ,דניוושעג ןגָאי ןוא ןעגנירּפש ןעמונעג ,טייהרענעג
 קלָאפ'ס ןוא ,העש עקיטכיר יד ןגָאלשסױא טעװ --- רעכיז ןעוועג ןעמ זיא
 טאטשנַא רָאנ .ןדַאקירַאב יד ףיוא ,סַאג ןיא סױרַא ,רענייא יװ עלַא ,טעװ
 רײֵא ןעמוקעג טכירעגמוא זיא אנוש ןגעק דנַאטשפיױא רעטנפָאװַאב רעד
 "ונ אנוש, ןטימ *טייהשטנעמ רעקידנביל-טייהיירפ, רעד ןופ ךַאמּפָא-םולש
 ,71 רעמ

 זיא --- ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה --- ןדַאקירַאב יד וצ ךיז ןטיירג סָאד
 סָאװ ,תונברק יד ךיוא ןוא טעברַא ענעפרָאװעגסױרַא ןַא ,קירעביא ןעוועג
 "עילּפ אנ; ןעוועג זיא ןעגנולשרַאפ טָאה טעברַא עשידרערעטנוא עמייהעג יד
 ,קיטייג ןעוועג טשינ ןענעז ןדַאקירַאב יד ,?טאוו

 ןשױט ןעמונעג ךיז ןבָאה עּפַאמ רעד ףיא סעיניל ןוא ןטקנוּפ יד
 ןבױא ןופ ענליוו זיא טָא .םערוטש ַא תעב סעילַאװכ יװ ,ךיג קידלדניווש
 יו סייו ,סַאלב -- טָא ןוא טיר יז ןיא טָא .ןטנוא ןופ יז זיא טָא ןוא
 -יוטיל יד ךיז ןעװַאי טָא ןוא ןטעיװָאס יד ןעמוק טָא ,ךיילב-טיוט ,דיירק
 עג יד ןשטייד יד ןעװעטַאבעלַאב ןיוש ןוא גנַאל טשינ טרעיודעג סע .רעג
 -ַאּפ ,עיצַאדיװקיל ,ָאטעג טמוק ןשטייד יד טימ ןוא .עטעדניברַאפ ענעזעוו
 ...ןפמַאק עקיטולב ןוא ,עקנַאזיטרַאּפ ,רעדלעוו ,רַאנ

 ץנליו ןוא ,תולּפמ ףיוא תולּפמ ,ןפיול ןשטייד יד .טגָאי טייצ יד
 יד --- ריא טימ ןוא ענליוו ןייק טמוק ײמרַא עטיור יד .טיײרפַאב טרעוו
 ןענעז ןדַאקירַאב יד .ןרָאװליא ןוא סעיזוליא עלַא רַאפ גנושיוטנַא עסיורג
 ךיז זיא ןרָאי עשלגניי יד ןופ םולח רעד ,לביטש-ןטרָאק ַא יו ןלַאפעצ ךיז
 ,זָאלבנפייז ַא יו ןענורעצ

 רענליו יד רַאפ טכַארבעג טשינ ךיז טימ העושי יד ןבָאה ןסור יד
 -עג טשינ טכער ןיוש זיא'ס .רענליוו עשידיי ענעבילבעגנבעל יד רַאפ ,ןדיי
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 יק ס נ י ג ר עש ט ַא ק שי

 -ַאמ יד ָאטשינ ,סעטַאט יד ָאטשינ ןיוש .ןעגנערב וצ יז ןעמעוו רַאפ ןעוו

 -ניק רַאפ קסע ןַא זיא'ס .ןדַאקירַאב רימ ןעוו ,ןדַאקירַאב רימ סָאװ ,.סעמ

 שטָאכ לָאז ?רעדניק יד ןענעז וװ ָאט ,ענעסקאוורעד ןַײק רַאפ טשינ ןוא רעד

 ןעיב סָאװ סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ןגעוו דיל סָאד ןעגניז גרַאװניילק סָאד

 -ךעלרעדניק לפייה סָאד .ןעגניז טשינ ןעמ טזָאל דיל סָאד וליפא ,ןדַאקירַאב

 -לעב -- רעפמעק ןוא רָאיזַאטנַאפ רעטרעטישרעדמוא רעד סָאװ ,םימותי

 ןוא ןבילקעגפיונוצ טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש --- ןוחטב-לעב ןוא תומולח

 דיל סָאד ןעגניז טשינ ןעמ טזָאל ייז --- םייחרעדניק ַא יז רַאפ ןפַאשעג

 .עיצולָאװער רעד ןופ ,ףמַאק ןופ

 טנייה ןעמ ףרַאד ןקירבַאפ ,ןדַאקירַאב ןייק טשינ ןעמ טיוב טנייה ---

 .ןדַאקירַאב ןייק טשינ ןוא ןעמ ףרַאד ןדָאװַאז ,ןעיוב

 גנודיילק רעשירעטילימ ןיא קורטילָאּפ רעד טרעזייבעג ךיז טָאה ױזַא

 -טנַא לָאמַאטימ ןענעז רעדניק עלַא ןוא .טנַאנעטײל ןשיאײמרַא-טור ַא ןופ

 דיל םענופ סּפיּפ ןייק ךיז ןופ ןרעה טזָאלעג טשינ רעמ ןוא ,ןרָאװעג ןגיווש

 ,תומולח עטסוּפ ..ןדַאקירַאב יד ןגעו ,סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ןגעוו

 סָאװ ,דיל ערענָאיצולָאװער סָאד ,דיל ןייז טּפַאכעג טָאה עקרעמש ןוא

 טימ ןוא ,קירעביא ןוא קיטיינ טשינ ,ןײלַא רע יו ,ןעוועג ָאד ןיוש זיא

 ,טָאטשמיײה רעד ןופ ,םייהרעדניק רעד ןופ קעװַא טירט עטעּפשמרַאפ עמוטש

 ,םזידנו"ענ ןעװַארּפ וצ רעטייוו -- דמערפ רעד ןיא קעװַא ;דנַאלמייה ןופ

 .רעדנַאװ ןיא קירוצ קעװַא

 יד ןופ םולח ןטימ סיוא ,סעיזַאטנַאפ עשרעדניק יד טימ סיוא ןוא

 ַא .תועט רעלַאטַאפ ןוא רעכעלסירדרַאפ ,רערעטיב ַא ,תועט ַא ,ןדַאקירַאב

 .תועט ַא ןיא טבעלעג סנייז ןבעל בלַאה ַא יו רעמ טָאה שטנעמ

 זיא תמא רעד .תמא רעטייו זיא תמא רעד ?תמא רעד זיא וװ ָאט

 ,רעבלעז רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג .תמא רעקיליײיה ןבילבעג ןוא ןעוועג ,ָאד

 ,םיא ייב ןוא םיא טימ --- .תמא רעטלַא רעד

 ןעמוקעג זיא דילדןדַאקירַאב ןקידבוט-םוי ןטשוטנַא םענופ טרָא ןפיוא

 עקידתבש יד ,גנַאזעג-תבש סָאד ,גנַאזעג עקיביױלג ײנ-טלַא סָאד יינספיוא

 :תורימז

 ,תבש ,תבש ,תבש |
 .תבש ,ןדיי ,ןייז לָאז
 . ףייז לָאז תבש
 .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא תבש

 רוטלוק עשידיי ,רוטַארעטיל עשידיי ,דיל שידיי -- טניימ תבש ןוא

 תמא רעד ,תמא ןופ שרוש רעד טקעטש שרעדנַא ץעגרע טשינ ןוא ָאד ---

 רעמ ןיוש יקסניגרעשטַאק עקרעמש ךיז טָאה תמא ןקיזָאד ןטימ ןוא .אפוג

 .ןבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב טדיישעצ טשינ
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 (ערַאנַאפ שטיוואר ךלמ

 יקסנינרעשטַאק עקרעמש
 (טערטרַאּפ רעמיטניא ןַא)

 ;ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא רענאזיטרַאּפ ,1908 ענליוו ןיא ןריובעג

 ,עקירעמַא ,לארשי :סעזייר --- ךיירקנַארפ ,ןלױּפ ,דנאברַאפ-ןטַאר :רעטעּפש

 ןט23 םעד ,קיטיירפ -- עניטנעגרַא ןיא ךיז טצעזַאב 1952 ןיא ,עדַאנַאק

 ,אזָאדנעמ ייב עפָארטסַאטַאק-ןאלּפָארע ןַא ןיא ןעמוקעגמוא 1954 לירּפַא

 ףיוא טגנעה סָאװ ,רעגייז ןימ ַא זיא עצנַאג סלַא טפַאשלעזעג ביוא

 ,רעדָא --- יקסניגרעשטַאק והירמש זיא ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ טנַאװ רעד

 ןייק ,טַאלברעפיצ ןייק ןעוועג טינ -- ?עקרעמש; ןפורעג םיא ןבָאה עלַא יו

 ןוא ,טסווװעג סע טָאה רע ןוא ..,ורמוא רעד רָאנ ןוא --- לדער ןייק ,רעזיײו

 -- ןטפַאשנגיא עלַא טימ ןוא .ורמוא ןא עקַאט ,ָאי ,טסווועג סע ןבָאה עלַא

 רָאנ ,ללכב "ורמוא;, טרָאװ םעד רעטנוא טייטשרַאפ ןעמ סָאװ ,םעד ןופ טיג
 ןַא תמחמ .רעגייז ַא ןופ ורמוא טרָאװ םעד רעטנוא טייטשרַאפ ןעמ סָאװ

 -טַא ייווצ ךָאנ טייקידװעגעװַאב רעקיבייא ןייז ץוח טָאה רעגייז ַא ןופ ורמוא
 ןעועג זיא סָאד .םטיר ,טקַאט ןוא טײקטריזינאגרָא :ןענעז ייז ןוא ןטוביר
 םוצ ןוא .ןזיװַאב רָאנ ךיז טָאה רע ווו םוטעמוא יקסניגרעשטַאק עקרעמש
 -עטיל עשידיי .רעביירש ןשיװצ ךיז ןזײװַאב וצ ןזעוועג םיא זיא ןטסביל
 ,לרוג ןייז ןעוועג זיא רוטאיז

 עטשרע יד ןיא "ענליוו - גנוי; עּפורג רעד טימ ןעמוקעגפיוא זיא רע
 סָאד --- עּפורג רעד ןופ "המשנ; יד ןעוועג זיא רע יו יוזא .ןרָאי רעקיסיירד
 זיא --- ענליוו-גנוי ןגעוו טביירש ןעמ ווו ,םוטעמוא ןעניפעג ריא טנעק טרָאװ
 ַא טַאהעג טָאה רע יװ ױזַא ןוא .רָאטאזינאגרָא ריא ןזעוועג ךעלריטַאנ רע
 -מוא ןבילבעג ןענעז -- עטכישעג רַאפ ,ןטיהפיוא רַאּפ ,ןעלמַאז רַאפ שוח
 ײלרעלַא ןיא ָאד זיא םינּפ סעקרעמש עכלעוו ןיא סעיפארגָאטָאפ עקילָאצ
 ןרָאײרענאזיטרַאּפ יד ןוא המחלמ רעד ךָאנ רעבָא .סעיצאניבמָאק-סעּפורג
 םהרבא ןוא עדַארג םייח ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא רקיעב ןעקרעמש רימ ןעעז
 -עג טָאה עקרעמש .,"יירד יד ןזעוועג סע ייז ןענעז גנאלדןרָאי .רעוועקצוס
 ירד י ד טינ ןענעז ייז רעבָא ,םירבח יירד יד עקַאט ןענעז ייז זַא ,ססווװ
 רעטכיד יד .ךַאזיב ַא ןעוועג גנוטכיד זיא ןעקרעמש ייב .רעטכיד עכיילג
 טינ טָאה עקרעמש רעבָא .רעוועקצוס ,עדַארג -- ןזעװעג ייווצ יד ןענעז
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 יק ס ג י ג ר ע ש סט ַא ק .ש

 ךָאנ ןוָאלעגרעביא טָאה רע .סקעלּפמַאק-טעטירָאירעּפניא ןייק ןופ ןטילעג
 -סקלָאפ ןייז ןיא ןיירַא שממ טעװ סָאװ ,עטכישעג-סנבעל ַא ץוח -- ךיז
 רעשיגַארט ןוא רעסיורג ַא ןופ לָאבמיס ַא ןוא טנעמגארפ ַא יו עטכישעג
 ןופ רעדיל :עיגָאלָאטנא ןא ,ענליוו ןברוח :קרעוו-טראדנַאטס יירד --- טייצ
 .ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא --- ןוא ,(קיווייל :המדקה) ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד
 .ןרושָארב ןוא רעכיב ערענעלק ייר עצנַאג ַא םעד ץוח

 ןוא סע ןעמ טפור -- סקווו רעשינָאעלָאּפַאנ --- רענעסקאוועג"ןיילק ַא
 -ַאק עקרעמש ורמוא םעד וצ טסאּפעגוצ ,טסַאּפעגוצ סע זיא לַאפ ןייז ןיא
 ,ףָאזָאליפ ַא ןופ ןרעטש ַא ,ןרעטש רעכיוה קיסָאמרעביא ןַא .יקסניגרעשט
 ָאזָאליפ עטנרעלעגנָא ןייק ןעוועג טינ זיא ןרעטש סעקרעמש רעטנוא רעבָא

 ןוא עיורג-ךעלנירג ןגיוא יד .המכח-סנבעל ןוא גנורַאפרעד-סנבעל טרעיינ ,עיפ

 ןייז ןענעק רעבָא ,עביל ךס ַא רעייז ןבָאה סָאװ ,ןגיוא .עקידלקיש לסיבַא

 ַא ןוא זָאנ עטלגילפעצ קידנעטש ַא ,ףרַאד ןעמ ןעוו ,ןרידנאמָאק ןוא גנערטש

 ,ךייר טימ טינ רעבָא ,דיירפ-סנבעל טימ לופ זיא סָאװ ,ליומ קיּפיל-לופ

 זיא -- תוישעמ טימ טלעװ ַא טימ שודגו אלמ ןעוועג זיא סָאװ ,עקרעמש
 רעמ -- טקַאהעגּפָא רע טגעלפ ןלייצרעד ןוא ,רעלייצרעד רעגרַאק ַא ןעוועג

 .ןטסעשז טימ ןוא רעטרעוו-בלַאה טימ

 ןוא ןזיײוװצסױרַא --- טייקיצרַאה טאהעג ביל קיטלאוועג טָאה עקרעמש

 -ַאמ ןייז .טבעלעג ,טמעטָאעג רע טָאה ןעמענ"בעג םעד טָא טימ .ןעמענ וצ

 יעזָאּפ זיא סָאד זַא ,טכַאדעג סע ךיז טָאה לָאמטּפָא זַא ,טייוו ױזַא ,רעינ

 ןףצעמע ןוא סעּפע רדסכ טָאה רע .עזָאּפ ןייק ןעוועג טינ זיא סע רעבָא

 ,ףיד טימ טדער רע ןוא רע טציז טָא .טאהעג ןעניז ןיא ,סנצימע טרעדנוה

 עלַא ןוא ,שיט ןפיוא ןָאפעלעט ַא טייטש טָא רָאנ ,ץרַאה ןצנַאג ,ןטימ טדער

 וליפַא למוט ןטסערג ןיא --- טדער רע ןוא .גנולק ַא ןעמעוו רע טיג עלייוו

 "עי זַא ,ךעלטייד ױזַא טעשטּפעש רעבָא .טעשטּפעש ,ליטש רעייז --- םורָא

 "יטרַאּפ יד ןופ ביילברעביא ןימ ַא זיא סָאד זַא ,סיוא טזייוו .טוג טרעה רענ

 ױזַא רע ןעק -- העש עבלַאה ַא ריד טימ טדער רע תעשב ןוא .ןרָאיײרענַאז

 וד ןוא .הניבל-וניב ןָאפעלעט ןפיוא ןשטנעמ ןעצ ַא ךָאנ טימ ןעשטּפעשּפָא

 ןוא קיטייצכיילג ךיז ןעק עקרעמש לייוו ,םעד רַאפ זייב טינרָאג טסרעוו

 "יז םעד ןיא ךעלכײלגרַאפמוא .רע זיא ױזַא .עריא ןעצ וצ ןבעגקעװַא ץנַאג

 רע רעבָא ,תמא .טסיאָאגע ןַא זיא רע זַא ,ןגָאז םיא ףיוא ןגעלפ ערעדנַא .ןענ

 ױזַא טָאה רע .טסיאָאגע ןַא ןופ ראלּפמעזקע רעטסכעלרעה רעד ןעוועג זיא

 ןעצ ןלָאז -- הבוט ַא ךיז קידנעוט זַא ,ןרירוװענַאמ טנעקעג ךעלרעדנווו

 טָאה רע .קילעפוצ טינ ןוא .ןסינעג ןופרעד ערעדנַא --- !ןעצ עקַאט רעבָא

 .טאהעג ןעניז ןיא שוריפב

 רעד ןָא ץנַאג ןעװעג טינ טלָאװ טערטרָאּפ-רוטאינימ רעזדנוא רעבָא

 לסיב ןיילק ַא ךיז טָאה רע .רוביצב רעדיל ןעגניזנייא סעקרעמש ןגעוו השעמ

 יד ןופ רעביירש רעד זַא ןוא .טינ סע טסַאּפ רשפא .טמעשעג טסנוק רעד טימ
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 דו בל מ ַא ז

 טָא זַא ,טגָאזעג טייקיטכירפיוא רעצנַאג רעד טימ לָאמַא םיא טָאה תורוש
 'ב לאומש ןיא ךעלטעלב ענעי טימ רעביא ךיז טפור רוביצב-ןעגניז סָאד

 בילוצ שירַאנ טשרמולכמ ךיז טכַאמ ןוא טצנַאט ךלמה דוד וװ ,*ו לטיּפַאק
 .טשוקעג ןוא טּפַאכעגמורַא עקרעמש םיא טָאה -- הרות רעד טימ דיירפ
 ןייז ןופ גנוקיטכערַאב רעד ףיוא ,טרָאװ םעד ףיוא טָאה רע יו ױזַא סעּפע
 ןוא .טראוועג ,םלוע ןא טימ רוביצב רעדיל ןעגניז טימ ,"ןכאמ שיראנ; ךיז
 ןטנעמָאמ יד טָא ןיא .טיבעג םעד טָא ףיוא שממ רעטסיימ ַא ןזעוועג זיא רע
 ןיא רעבָא ...רעבליזקעווק ןטיור ןימ ַא ןיא טלדנאוורַאפ טולב ןייז ךיז טָאה

 רע .טקַאט םעד ןוא םטיר םעד ןריולרַאפ טינ רֹע טָאה טייצ רעבלעז רעד
 ןגָאזרעטנוא קידנעשטּפעש טייצ רעבלעז רעד ןיא יא ןוא ןעגניז טגעלפ
 רע .לָאמַא ףיוא ןפָארטס עצנַאג ,תורוש עצנַאג שטּפעש ןייא טימ םלוע םעד
 -טימ ןעמונעג טָאה גנוי ןוא טלַא זַא ,רעגניזנייא ןַא יו ןפושיכ ױזַא טגעלפ
 רעדעי ןופ רָאכ א שממ ןרָאװעג דלַאב זיא לוק ַא ןָא ,לוק ַא טימ ,ןעגניז
 ןיא םיא ייב ּפָאק ןיא ןוא .טסַאג ַא העש ַא ןעוועג זיא עקרעמש ווװ ,הביסמ
 רעוו דיל ַא רַאפ סָאװ .רעכיב"-גניז רעדיל טימ קעטָאילביב עצנַאג ַא ןעוועג
 עקרעמש סע טָאה --- הרוש ַא ןופרעד טלמאטשעג ןוא טנָאמרעד ךיז טָאה סע
 ,קינייוװנסיוא ףיוא טנעקעג

 זַא ,טליצרעד טפָא טָאה לאערטנָאמ ןופ בילטָאג .י .נ רעטכיד רעד
 ורמוא ןיא ,ןרָאװעג ןריובעג ךיא ןיב ורמוא ןיא :טגָאזעג םיא טָאה עקרעמש
 -- זיא ןוא תמא טגָאזעג טָאה רע .ןברַאטש ךיא לעװ ורמוא ןיא ןוא ךיא בעל

 ,תמא איבנ ןייז ןעוועג --- זדנוא זיא ייוו ןוא רעדייל
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 יקסנַאשזָאר לאומש

 יקסנינרעשטַאק עקרעמש ויא ױזַא יו
 ?עניטנעגרַא ןייק ןעמוקעג

 -ַאּפ ןיא םיטילּפ-רעביירש יד ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא רע
 ןבָאה סע .עניטנעגרַא ןיא ןצעזַאב ךיז ןרָאפ ןופ טמולחעג טָאה רעכלעוו ,זיר
 טָאה ,ךיז ןופ טכַארטעג טָאה רע זַא ,רע רָאנ .םינלעב ןייק טלעפעג טשינ
 .ערעדנַא ןופ טכַארטעג ךיוא

 "וינ ןופ ןבירשעג רימ וצ טָאה רע סָאװ ,ווירב ןטשרע םעד ןיא ךיילג
 ןט4 ןופ עטַאד יד טָאה ווירב רעד) עניטנעגרַא ןייק ןעמוק ןייז ןגעוו ,קרָאי
 :טנַאמרעד רע טָאה ,(1948 רעבמעוװוָאנ

 ,זירַאּפ ןופ סרעביירש עכעלטע ךייא וצ ןעמוק ןענעק ןלעוװ רשפא; ---
 ןָאט סע טעװ רע ןוא !ךַאז עקידלַאװג ַא ןָאטעגפיוא ריא טלָאװ ,ייא

 /?רךיא טינ ביוא

 טָאה רע .ןוויטָאמ ייווצ בילוצ ןבירשעג רע טָאה רעטרעוו עטצעל יד
 -ַאב טכַאמעג המחלמ רעד ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ ךיילג בָאה ךיא זַא ,טסווועג
 סערייא:-סָאנעב ןיא סעיצוטיטסניא:רוטלוק ןוא ןעגנוטייצ זַא ,ןעגנואימ
 ןזָאל לָאז ןעמ ,תושקב עיצַארגימיא ןופ עיצקעריד רעד וצ ןלעטשוצ ןלָאז
 טפָאהעג רימ ןבָאה םורַא ױזַא .עניטנעגרַא ןיא ןעמוקנײרַא םיטילּפ עקינייא
 םישדח עטשרע יד ןיא ךיילג םונהיג ןשיאעּפָאריײא ןופ ןעװעטַארוצסױרַא
 א ןעועג סע טלָאװ ייז רַאפ יא ,סרעוט-ָאשיצ ןוא דָאװיי עקינייא גירק ןופ

 לסיבַא ןעמוקַאבוצ םעד ךרוד טלָאװ בושי רעניטנעגרַא רעד יא ,גנוטער
 ןרעױדַאב םוצ .ץנעגילעטניא רעשירעפעש ןיא קחוד ןסיורג םעד ייב ,טולב

 "עג טשינ ןבָאה ןרעױדַאב םוצ .בייהנָא םייב ךיילג ןעגנולעג טשינ סָאד זיא
 "נרעכיזרַאפ ,קנַאדעג םעד רַאפ ןקָארשעגּפָא זדנוא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא טלעפ
 -יירש עקינייא ןעגנערבוצרעבירַא ןעגנילעג ָאי ןיוש טעוװ סע ביוא זַא קיד

 -געמ יד ,הביבס עקיטיינ יד ךיז רַאפ ןעניפעג טשינ ָאד ייז ןלעװ ,סרעב

 ןלעטשפיוא ןענעק טשינ ָאד יז ןלעװ אליממ ןוא ןבעל ַא ןכַאמ וצ טייקכעל

 "עג טשינ ןוא ןעגנושיוטנַא עטשרע יד ףיוא טקוקעג טשינ ,םייה ַא ךיז רַאפ

 ,ןשטנעמ עכעלקילגמוא ןריפרַאפ, וצ טינ ,ןעגנונערָאװ עלַא יד ףיוא טקוק

 זַא ,קנַאדעג רעד טזָאלעגּפָא טשינ ךימ טָאה ,"םייה ַא ךָאנ ןעקנעב עכלעוו

 ופ0-



 רו ב 9 ס ַאו

 עשירעפעש עזָאלמײה רַאפ םייה ַא ןפַאש וצ ביוחמ טרָאפ ןענעז רימ

 ןקיזָאד םעד .הלועּפ ַא םידדצ עדייב רַאפ ןייז ףרַאד סָאד לייוו ,ןשטנעמ

 טרָאװ ןיא ,ןטײרּפשרַאפ וצ ןוא ןפיטרַאפ וצ טימַאב ךיז ךיא בָאה קנַאדעג

 סע ןוא טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד רָאנ יו רקיע רעד ,טפירש ןיא ןוא
 ,החונמ םוקמ ַא ןכוז סָאװ םיטילּפ ןגעו תועידי עטשרע יד ןעגנַאגרעד ןענעז
 ןינע םעד ןגעוו בָאה ךיא סָאװ ,טנעיילעג טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןוא
 טָאה םיא סָאװ ,טרַאװרעד רימ ןופ לעיצעּפס רע טָאה רַאפרעד .ןבירשעג
 טרעשַאב זיא רימ ןעו טרפב .טריסערעטניא לעיצעּפס טייצ רענעי ןיא
 -געמַאזוצ םוצ עיצַאגעלעד רעניטנעגרַא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד יװ ,ןעוועג

 םעד םיא טימ ןבָאה וצ ,קרָאיוינ ןיא ,1948 ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןופ רָאפ
 ַא יו טליפעג ךיז טָאה רע .עניטנעגרַא ןייק ןעמוק ןייז ןגעוו סעומש ןטשרע
 ,לרוגב-הכוז

 -יטנעגרַא ןייק ןרָאפ וצ םינלעב ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה ,טגָאזעג יו
 עקינייא .סערעטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה *?רעזירַאּפ, עלַא טעמכ .ענ
 סעטכישעג עקירעיורט ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע .ןטעבעג ךיז שממ ןבָאה
 "טלַא רעד ןופ ןײשּפָא ןַא ןעזעג ייז ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא .,עדנו"ענ ןופ
 -עט ענעדיישרַאפ בילוצ .ןקָארשעג ייז טָאה קרָאיײוינ .טייקשידיי רעשימייה
 טשינ רָאג ,קרָאי-ינ ןיא ןטָאגעלעד יו ךיז קידנעניפעג ,עקינייא ןבָאה םימ
 ,ןטַאטש יד ןיא ןצעזַאב ךיז ןענעק ןלָאז ייז ,ןלעוּפ ןופ ןטכַארט וצ ןבױהעגנָא
 ןעמוק טלָאװעג טשרעוצ טָאה סע רעװ .עניטנעגרַא ןופ טמולחעג רָאג רָאנ
 -סיוא ךיז טָאה סע רעוו .ןקוקמורַא ךיז לייוורעד ןוא רוט-סעיצקעל ַא ףיוא
 ןייק ןָא ןרָאפ וצ טייקטיירג ןייז טרעלקרעד טָאה סע רעװ ןוא .טגערפעג
 ַא עניטנעגרַא ןיא ןעניפעג ןלעװ ייז זַא ,טליפעגרָאפ ןבָאה ייז .יאנת םוש
 -ָאר ןייק ןייז טשינ ןטייקכעלגעמ יד ןגעוו ןסורג יד וליפא ןגעמ ,םייה
 | .ייעוועז

 -ייה ערעכיז ןופ ענעמוקעג ,זדנוא טָאה םיטילּפ יד ןופ טייקיזָאלמיײה יד
 עג עטריסערעטניארַאפ יד ןבָאה ךעלטנייוועג .ןצרַאה םייב ןסירעג ,ןעמ
 -גוזַאב ,זייווקיצנייא טדערעג ןבָאה ייז .לָאמַארַאפ ןעמעלַא טימ טשינ טדער
 יד ןבָאה ,ןעגנושיוטנַא עכעלרעדיוש ןוא ןברוח ,לגָאװ ןרָאי יד ןופ דימ .רעד
 ןרָאי יד ךָאנ ורּפָא ןַא עניטנעגרַא ןיא ןעניפעג וצ טפָאהעג םיטילּפ-רעביירש
 טרעױלעג טָאה סָאװ ,הנכס רעקיטולב ןוא םערוטש ןכעלרעהפיואמוא ןופ
 ךיג ןבָאה ןטַאגעלעד רעניטנעגרַא יד ,המחלמ רעד ךָאנ ךיוא עּפָאריײא ףיוא
 ןשטנעמ יד רַאפ ןגָאז וצ דניז ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,גנונעכער ןבעגעגּפָא ךיז
 ןבָאה רימ .גנושיוטנא עיינ ַא ןעגנערב ייז לָאז סָאװ ,טרָאװ ןייא לָאמוצ
 רעבָא ,ןרעהסיוא .קיטכיזרָאפ רעייז ןייז וצ ךיז ןשיװצ טדערעגּפָא רַאפרעד
 .עיזוליא ןייק ןפַאש טינ טרָאװ ןייא ןייק טימ ןליפא ,ןגָאזוצ טינ םענייק
 הלוע ווורּפ רעד טעװ .םענייא טימ ןווורּפסױא ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,םדוק

 ןענעז קנַאדעג םעד טימ .ןטסעמרַאפ ךיז רעטיירב ןגעמ רימ ןלעװ ,ןייז הפי -
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 טשרעוצ :טכַארטעג ךיז ייב ןבָאה רימ .סערייאיסָאנעוב ןופ ןרָאפעגסױרַא רימ

 -ָאֹּפ ַא ןטשרע םעד ןרעכיזרַאפ אפוג סערגנָאק-רוטלוק ןכרוד ןעז רימ ןלעוו

 סע זַא ,ןזייוו רימ ןלעװ םעד טימ .טייצ רעטשרע רעד ףיוא תוחּפל ,עיציז
 טשינ ןלעװ סע בוא זַא ,ענעי ןופ דייר-קערש יד טקיטכערַאב טשינ ןענעז

 -נעגרַא ןיא טלעפעגסיוא טלָאמעד ךָאנ ןבָאה עכלעוו) סרערעל ןייק ןעמוק
 זיא טייצ יד .ןרעװ וצ טקיטפעשַאב סָאװ ייב ןבָאה טשינ ייז ןלעװ ,(עניט

 -המחלמ יד ןופ טעטירעּפסָארּפ עשימָאנָאקע יד .ערעווש ַא ןעוועג ךעלקריוו

 "עז גירק ןופ ןטײקלַאמרָאנַא יד .סבעװניּפש יו ןכירקעצ ןעמונעג טָאה ןרָאי

 טָאה ןזעווקורד סָאד .גירק ןכָאנ ךיוא ןגיטשעג עניטנעגרַא ןיא רעבָא ןענ

 -ָאיצַאר ,ריּפַאּפ ןיא קחוד ןסיורג ןרעביא .ןטילעג ןטסקרַאטש םוצ םעד ןופ

 וליפא ןרָאװעג גנע ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא זיא ,גנוריגער רעד ןופ טרינ

 טרפב ,סרעטעברַאטימ עיינ ןעמעננײרַא ןופ .סרעטעברַאטימ עטלַא רַאפ

 "מַאזרַאפ .ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק טָאה ,אפוג עיצקַאדער רעד ןיא ךָאנ

 יירעוש עלַאגעל עסיורג ףױא ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה שידיי ףיוא ןעגנול

 יגונערָאװ יד רַאפ ןבָאה וצ ארומ טכער יװ רעמ טשינ ןעוועג זיא .ןטייק

 | ;ןעג

 ?ןעמוק ןלעװ ייז זַא ,סרעביירש יד ,ןָאט ייז ןלעוװ סָאװ ---

 ַאזַא טכוזעג םדוק ,קרָאירינ ןיא ןעמוקנָא םייב ,רַאפרעד ןבָאה רימ

 ןוא .אפוג סערגנָאק-רוטלוק םעניא טעברַא ןבָאה טנָאקעג טלָאװ סָאװ םענייא

 "ַאק ףיוא ,קילבנגיוא ןטשרע םענופ ךיילג ,גיוא סנעמעלַא ןלַאפעג זיא ָאד

 .ןיקסניגרעשט

 "רַאפ טשינ יקסניגרעשטַאק טָאה עיצַאגעלעד רעשיאעּפָארײא רעד ןיא

 "עו רעביירש רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע שטָאכ ,טרָא עטשרע סָאד ןעמונ

 "נָאק-רוטלוק רעד --- "ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל, --- ךוב סנעמ

 רעד טָאה םוטעמוא טעמכ .רָאּפנעמַאזוצ םעד ברע ןבעגעגסױרַא טָאה סערג

 ןעמ טָאה רעביירש ןגנוי ַא וצ יװ .עדַארג םייח טרָאװ סָאד טַאהעג רעטשרע

 טָאה ןעמ זַא .רעלגירטש יכדרמ וצ ןזיװעגסױרַא טייקירעגיינ עטסערג יד

 לאכימ וצ טדנעװעג ךיז םדוק ןעמ טָאה ,ןלױּפ ןברוח ןשרָאפ ןגעוו טדערעג

 ---ורמוא רעד ןעוועג זיא ןעמעלַא ייז ןשיווצ רעבָא .ףלווו ףסוי ןוא שטיװרָאב

 טָאה רע .יקסניגרעשטַאק עקרעמש -- טקרעמַאב ךיילג רימ ןבָאה סָאד ןוא

 -ַאב יד ,טפַאשלעזעג יד ,טפַאשקנעב יד ,טייצ יד ,הביבס יד טריזילאנגיס

 ,טייקידוװעריר ידיָא-טָא ןוא .רעטסקידװעריר רעד ןעװעג זיא רע .גנוגעוו

 רעכעליירפ ןוא טנגוי טלּפַאצעגסױרַא טָאה סע רעכלעוו ןופ ,סעקרעמש

 .טּפַאכרַאפ ןעמעלַא זדנוא טָאה ,דרָאקַא

 ַא ןפָאלעגכרוד דלַאב ןעמעלַא זדנוא ןיא זיא --- טייקכעלטנגוי ַאזַא ---

 זיא רע :עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידיי םעד רַאפ הכרב ַא ןייז ןעק --- קנַאדעג

 ןעוועג זיא טנגוי יד וװ ,םייה רעטלַא רעד ןופ גנונָאמרעד עטסקידעבעל יד

 ןופ זױלב טשינ שידיי ףיוא רעדיל ןעגנוזעג .ןעמ טָאה .עשידיי-טכע ןַא ;
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 דו נ 5 מ ַאז

 "גנוי ןוא ןשרוחב-גנוי ןופ ,עביל רעשירענייגיצ ןופ ךיוא רָאנ ,טפַאשקנעב)

 וי | | ..יןערב ןשלדיימ
 םיא רַאפ ןגירק וצ ןעימַאב ךיז ןלעו רימ ,טרעהרעד טָאה עקרעמש זַא

 -עגפיוא רע טָאה ,עניטנעגרַא ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמוק וצ שינעביולרעד א

 "רעייפ זדנוא רע טָאה --- ןובשח ןיא סערייא-סָאנעוב טָאה רע דלַאביװ .טנייש

 -כעלגעמ ןוא ןקוקסיוא ערעדנַא עלַא ףיוא רתוומ רֶע זיא --- טרעלקרעד ךעל

 יד רעביא רוט-עיצקעל םעד ןכַאמכרוד טלָאװעג זױלב טָאה רע .ןטייק

 טיירג רעבָא זיא רע .לארשי ןכוזַאב ןוא ,טכַאמענּפָא טָאה רע סָאװ ,ןטַאטש

 ,ןסיוו וצ ןבעג רָאנ םיא ןלעװ רימ יו לענש ױזַא ןרעוו וצ קיטרַאפ ןעוועג

 רעווש רעייהעגמוא .,עודיכ ,ןעוועג זיא סָאװ ,שינעביולרעד יד ןגירק וימ זַא

 ןבָאה עכלעוו ,םיטילּפ רַאפ לעיצעּפס ןוא ,ןדיי רַאפ רעדנוזַאב ,ןגירק וצ

 עיצקעריד רעניטנעגרַא יד סָאװ ,ןטנעמוקָאד עלַא יד טַאהעג טשינ ללכ ךרדב

 | .טרעדָאפעג טָאה עיצַארגימיא רַאפ

 ןגעװ רע טכַארט ,ךיז ןגעוו קידנטכַארט .עקרעמש זיא עקרעמש רָאנ

 וצ רעװש רעיײיז זיא ןײלַא םיא רַאפ וליפא זַא טסייו רע שטָאכ .םענעי

 טימ ךיז טנגעגַאב רערעדנַא רעד ךָאנ השקב ןייא ןוא ןריּפַאּפ-רָאפנײרַא ןגירק

 "נפ -- טסוװעג טלָאמעד ןיוש סע טָאה ןעמ יװ --- ןטייקירעווש עיינ

 ;רימ וצ קרָאי-וינ ןופ (1948 רעבמעווָאנ ןט16 םעד) רע טביירש ןגעווטסעד
 .ךייא וצ ןעמוק ןיימ ןגעוו רעפטנע ןופ ןדירפוצ קרַאטש ןיב ךיא; ---

 טלָאװ רשפא .ןָאטוצפיוא סָאװ ןבעגנייא ךייא ךיז טעוו'ס זַא ,ביילג ךיא

 ןופ ךייא וצ סרעביירש עכעלטע ךָאנ ןעמוק ןלָאז סע ,ןעוועג ךעלגעמ ךָאנ

 .. ךַאז עטוג ַא ןעוועג סָאד טלָאװ ,ייא ?זירַאּפ
 ַאצ ערעסערג ךָאנ ןוא ץנעדנָאּפסערָאק עסיורג יד ןָא ךיז טבייה ַאד

 גנוטכיר רעד ןיא טכַאמעג טָאה סערגנָאק-רוטלוק רעד סָאװ ,ןצנעוורעטניא
 "ייא ןברוח ןופ עטעװעטַארעג סרעלטסניק ןוא סרעביירש ןעגנערבּפָארַא ןופ

 עטשרע יד ייב .רעטסרעװש רעד ןעוועג זיא טירש רעטשרע רעד .עּפָאר
 -עגנָא סערגנָאק-רוטלוק רעד טָאה ,ןעקרעמש ןעגנערבוצּפָארַא ,ןעגנואימַאב
 ןריפוצכרוד טרעיודעג טָאה רָאי ןבלַאהטרעדנַא .גנורַאפרעד עכייר ַא טלמַאז

 ףיא טעברַא ןַא יו ןעזעגסיוא סָאד טָאה בייהנָא ןופ .ןַאלּפ ןטשרע םעד
 -סָאנעוב ןיא סערגנָאק רוטלוק רעד סָאװ ,ווירב םעד ןיא .םישדח עכעלטע
 רימ, זַא ,1948 רעבמעצעד ןט16 םעד ,ןעקרעמש טליײטעגטימ טָאה סערייא
 -נעגרַא ןייק ןעגנערבוצּפָארַא ךייא עכַאגפיױוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה
 ןצעזַאב ךיז דניק ןוא יורפ רעייא טימ ןעמַאזוצ ןענעק טלָאז ריא זַא ,עניט
 -ייווצ רעד ןיא ןעמוקּפָארַא, לָאז רע זַא ,גנונעכערסיוא ןַא ןעוועג זיא ,"ָאד
 יקסניגרעשטַאק זַא ,ןעועג זיא הנווכ יד .21949 ץרעמ ןופ טפלעה רעט

 סערגנָאק-רוטלוק רעד .רעביירש ַא יו ןעמוק וצ טכער סָאד ןעמוקַאב לָאז

 לָאֹז עיצַארגימיא רַאפ עיצקעריד רעניטנעגרַא רעד ןיא זַא ,ןעוועג ןסיוא זיא

 א ןבָאה לָאז גנוריגער יד זַא ,טנעדעצערּפ רעלַאגעל ַא ןרעװ טלעטשעגנייא
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 ןבעל-רוטלוק םעד רַאפ קיטכיוװ זיא סָאװ ,ןדיי ַאזַא רַאפ ןעזנייא לעיצעּפס
 וצ ּפיצנירּפ ןשיטסינַאמה םעד ץוחַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 ןרַאפ רעגריב עכעלצינ ןייז ןלָאז ייז זַא ,םייה ַא ךיז ןפַאש עזָאלמיײה ןפלעה
 -טיירב זיא סָאװ --- ץוש-ןטנַארגימיא ןשידיי ןופ ןעגנודנעוו יד ףיוא .דנַאל
 עטשרע עלַא ףיוא --- סערגנָאק-רוטלוק םעד טסניד וצ ןענַאטשעג קיצרַאהי
 ןייא ןעמוקעג רעבָא זיא עיצַארגימיא רַאפ עיצקעריד רעד ןיא ןתונלדתש
 -עלק עקינייא ןופ ןגָאװצ יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע .ןרעדנַא ןכָאנ גָאזּפָא
 "ַאק .עוויטַאגענ ןעוועג ןענעז סעיצולָאזער עוויטיניפעד יד --- עטמַאַאב ערענ
 ןייק רעבָא ,ןגָאזװצ לָאז'מ זַא טניוװעג ,םיטילּפ ערעדנַא יו ,יקסניגרעשט
 זַא ןעזעג טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג לעּפתנ טשינ זיא ,ןטלַאה טשינ טרָאװ
 רעד ןגעוו חרושב יד ןגָארקעג טשינ טָאה רע ןוא רעבירַא זיא 1949 ץרעמ
 לירּפַא ןטס29 םעד ןבירשעג םיא רימ ןבָאה --- ריא טניימ רעמָאט/, .עזיוו
 ריא ביוא .תועט ַא ריא טָאה ,ןסעגרַאפ טרָאװ רעזדנוא ןבָאה רימ זַא --- 9
 -לעמ עטרַאגעג יד ןעמוקַאב טשינ טָאה ריא סָאװ ,שפנ-תמגע טַאהעג טָאה
 -ַאב עלַאקָאל ..שפנ-תמגע רעקינײוװ טשינ רעכיז ןופרעד רימ ןבָאה ,גנוד
 ןופ ןטרַאװ וצ זדנוא ןעגניווצ ןוא ןזירּפרויס רדסכ זדנוא ןעגנערב ןעגנוגניד
 -עג ןיא סָאד ."רערעדנַא רעד ףיוא ךָאװ ןייא ןופ ,ןרעדנַא ןפיוא גָאט ןייא/

 ךעלבעטשכוב ,עלַא טלעטשעגּפָא טָאה םוירעטסינימ רעד; ןעוו ,טייצ ַא ןעוו
 ."גנורעדנַאװניײא רַאפ סעיצַאקילּפַא ,עלַא

 רימ ןוא ןטרָאד רע -- ןעקרעמש טרידנעמָאקער רימ ןבָאה טלָאמעד
 דניק ןוא יורפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוק לָאז רע ,ןעגנואימַאב ןכַאמ -- ַאד
 ןופ ףליח םעד רַאפ ןגירק ןוא ,ןָאיװַא ןטימ ןעמוק ,סעזיווןטסירוט ףיוא
 -כער ןייק וליפא רעבָא זיא ןעגנודנעוו עלַא יד ףיוא .טניָאשזד ןוא סַאיַאה
 ,ןרעדנַא םוצ ןקישּפָא ןעמונעג טָאה רענייא :ןעמוקעג טשינ רעפטנע רעט
 .טשינרָאג ףיוא םישדח קעװַא ןענעז ױזַא ןוא ,"ןצנַאטסניא ערעכעה יד וצ;

 -ַאב עלַא יד ןופ טָאה טייקכעלטנפע יד זַא ,ןקרעמַאב וצ קיטכיוו זיא ָאד
 ןופ טיהעג ךיז טָאה סערגנָאק-רוטלוק רעד .טסוװעג טשינ רָאג ןעגנואימ
 -טנפע רעד רַאפ; ..ןטָארעג טשינ טעו סחו הלילח רעמָאט ,עדנַאגַאּפָארּפ

 ,1949 ץרעמ ןט17 םעד ןיקסניגרעשטַאק וצ ןבירשעג רימ ןבָאה --- טייקכעל

 ךָאנ -- עזיוו יד ןעמוקַאב רימ זַא ,טרעכיזרַאפ זדנוא טָאה'מ ןעוו וליפא
 "נערבּפָארַא םייב ךייא ןטלַאה רימ זַא ,טרָאװ ןייא ןייק ןלַאפ טזָאלעג טשינ

 ."ןעג
 .ןרָאװעג לבלובמ ןשינעיצרַאפ עלַא יד ןופ זיא עקרעמש זַא ,ךעלריטַאנ

 ןייז .ןבירשעג רע טָאה -- *?טלעװ רעד ןיא טלַאה ךיא ווו ,ןסיוו ליוו ךיא;

 עטנַאקַאב ןופ ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא גנולמוטעצ
 רע ,ןדיירנייא טשינ ךיז לָאז רע זַא ,ךעלווירב ןוא ןסורג רעדירב עטוג ןוא
 רע טביירש -- *טשַאררעביא ןיב ךיא רעבָא; .שינעביולרעד יד ןגירק טעוו

 סָאד זַא ,ןיימ ךיא; -- 1949 רעבמעטּפעס ןט10 ןופ ווירב ַא םענייז ןיא
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 דו } ל מ ַא ז

 טלָאז ריא; :ןעוועג זיא ריפסיוא ןייז ןוא ."שינעדנעטשרַאפסימ ַא רעכיז זיא
 -עמ ערעייא ףיוא קידלודעג רָאג טרַאװ ךיא .,יקסנַאשזָאר רעביל ,ןייז ןסיוו
 ףרַאװ ןוא דנַאלסיױא ןופ עיציזָאּפָארּפ ןייא טשינ בָאה ךיא .רימ יבגל םיׂש
 ,רע ןוא ,"ךייא טימ ןדנוברַאפ ךיז בָאה ךיא זַא ,טלַאה ךיא לייוו ,ּפָא ץלַא
 סָאד ןריױלרַאפ ןיוש בָאה ךיא; .שואי ןיא ןיירַא טלַאפ ,טסימיטּפָא רעד
 טעװ סע זַא --- 1949 רעבָאטקָא ןט12 םעד זירַאּפ ןופ רע טביירש --- ןביולג

 ' | ."ןעמוק וצ ךייא וצ ןעגנילעג רימ
 "נָא ךיוא ןיוש ןבָאה זדנוא ןשיוװצ עטסקיביײלג יד זַא ,ןבעגוצ רימָאל

 גנונעפָאה יד בָאה סָאװ ,ךיא .ןעגנילעג טעװ סע יצ ,ןעלפייווצ וצ ןביוהעג

 -רַאפ יד ןופ ןלַאפכרוד עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,ןריולרַאפ טשינ ץלַא |
 רעדנַא ןַא רָאג ןווורפוצסיוא ןסָאלשטנַא ךיז בָאה ,ןצנעוורעטניא עטסנדייש
 "וק רע לָאז ָאט ,ןיזוק ןיימ רע זיא ,רעביירש ַא יװ ןעמוק טשינ ביוא :לטימ
 "יולרעד יד ןגירק וצ ןעגנולעג רימ זיא ָאד ןוא .דניקרעטסעווש ןיימ יװ ןעמ

 1950 רַאונַאי ןט11 םעד .טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה רימ יו רעלענש שינעב
 .ןעוו ןוא סָאװ ,יוװ ,ןיקסניגרעשטַאק ןייז וצ עידומ ןעוועג ךעלגעמ ןיוש זיא
 "עק ,ןעמענפיוא טפרַאדַאב העידי יד טָאה עקרעמש ליפעג ַא רַאפ סָאװ טימ
 ןט17 םעד ןבירשעג םיא ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןופ ןלעטשרָאפ ךיז רימ ןטנ
 -עזקע רעודנוא ןופ גנוציז רעקיטכענ רעד ףיוא זיא טקנוּפ, :1950 רַאונַאי

 רעצנַאג רעד טימ טָאה רבח רעביל רעד ןוא שטיוװָארוס (ייא) ןעוועג וויטוק
 וירב א ןרעייא ןיא ןבירשעג טָאה ריא ןגָאלשרעד יו טלייצרעד תומימת
 ןעוו ...געט יד עקַאט ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,סערייא:-סָאנעוב ןיא דניירפ ַא וצ
 -עג ךייא וצ ןבָאה רימ סָאװ ,ווירב ןטצעל םעד טרעהעג טָאה שטיוװָארוס 'ח
 ,."ךָאג זיב טרירעג ןעוועג רע זיא ,ח"ד ןט11 םעד ןבירש

 -ןעמוקקירוצ ,לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב ַא ףיוא טרָאפ יקסניגרעשטַאק

 לכיב ןייז ןגעוו סנגעוורעטנוא ךיוא ךיז קידנביירשפיונוצ ,זירַאּפ ןייק קיד
 -רוטלוק ןיפ לײטּפָא רעניטנעגרַא רעד סָאװ ,"רעדיל-לארשי ןוא -ָאטעג;

 ,עקרעמש טביירש ,ןעמוקנָא ןייז וצ ןבעגוצסױרַא טמיטשַאב טָאה סערגנָאק
 ןטפַאשלעזעג-עיצַארגימ עשידיי יד בוא ,רעירפ ןעמוק טנעקעג טלָאװ רע זַא
 םעד ןגעװ ריִמ ןבָאה ,ןשזַאסַאּפךָאיװַא טימ ןעמוקעגנגעקטנַא םיא ןטלָאװ
 ץעטשרעבייא; יד טימ ייס ןוא סערייא:סָאנעוב ןיא ייס ,ןבירשעגפיונוצ ךיז
 רקעגסױרַא טשינ רָאג םעד ןופ ןיא סע רעבָא ,קרָאיינ ןיא ?ןצנַאטסניא
 :וירב ַא םענייז ןיא טלָאמעד טביירש עקרעמש רעכעלדימרעדמוא רעד .ןעמ
 רעטנאקאבמוא-רעטייוו רעד וצ ךיז ךיא טיירג ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ;
 -ורמוא ןוא רעסיורג רעד ןיא ור לסיבַא ןעניפעג וצ ביולג ךיא וו ,העיסנ

 { פ ר 8 ֹד .דײז טעװ ןעמ זַא ,סייו ךיא .שטָאכ -- ו ר ,טלעװ רעקיא |
 "וצרעד ןעלטרַאגרעטנוא טוג

 וצ טיירגעג ךיז יקסניגרעשטַאק עקרעמש טָאה ןעקנַאדעג עכלעזַא טימ
 ,עניטנעגרַא ןייק העיסנ רעד

 ןככ



 יק ס ניי ג ר עש ט ַא ק .ש

 ,ַאטַאלּפ-ַאל וצ קידנרָאפ ,ףױרַא ףיש רעד ףיוא זיא רע רָאנ יו רעבָא
 -סָאנעוב ןיא ,תועיסנ עיינ ןופ רענעלּפ ןבעוו ןעמונעג ּפָאק ןייז ןיא ךיז ןבָאה
 יד ןשיווצ .טלעװ רעד רעביא ןרָאפמורַא רעבָא ,םייה יד ןבָאה עקַאט סערייא
 "עד ןענעז ,סערייא:סָאנעוב ןיא ןעמוקַאב טָאה רע עכלעוו ,ווירב רעטשרע
 -ַאב םעיינ ַא ןגעו ןגערפנָא ענייז ףיוא קרָאי-וינ ןופ סרעפטנע ןעוועג רעביר

 ..ןטַאטש יד ןיא ךוז |
 טשינ טָאה סָאװ ,ורמוא ַאזַא ןעוועג זיא יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןיא

 ,ךיז רעביא ןקיטלעוװעג ור רעד טזָאלעג
 עיינ רעדיוו ,ןשטנעמ עיינ רעדיוװ ,רעדנעל עיינ ןוא ןשטנעמ עיינ ןעז

 רעדנַאװ ןוא לגנַארעג ןקיטולב ןופ ןרָאי יד ךָאנ סיוא טזייוו זיא ,תוביבס
 ןציזנייא ןזָאלעג טשינ םיא טָאה עכלעוו ,טפַאשנדייל עטסערג ןייז ןרָאװעג
 .שיטביירש םיימ

 וצ ,ענַאב וצ דנַאנַאכָאנ ןבירטעג םיא טָאה טּפַאשנדיײל עקיזָאד יד
 ןילַא ןביילב וצ ארומ ןיא ,טײקמַאזנייא רַאפ ארומ ןיא ,ןענָאװַא וצ ,ןפיש
 יה ,ךיז טימ

 -רעמש זַא ,תמא לפייווצ ןדעי רעסיוא זיא ,ןעגנילק לָאז סע ענדָאמ יו
 ןוא טײקנסַאלעג רעצנַאג ןייז ייב ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסניגרעשטַאק עק'
 -גיז ןוא רעצנעט ַא ,רעסַאּפש רעקַאמשעג ַא טָארט םענעטסָאמעג-םַאזגנַאל
 ןיז רַאפ רענעקָארשעגּפָא ןַא ןעוועג ךות ןיא זיא ,ןערב-טנגוי טימ רעג |

 וצ ווירב ןבירשעג תוחּפל רע טָאה ,ןײלַא ןעוועג זיא רע זַא .טײקמַאזנייא
 -גייא יד ךיז ןופ ןבירטרַאפ םורַא ױזַא ןוא טלעוו רעצנַאג רעד רעביא דניירפ
 ,.טנשריעג ץעגרע ןופ טָאמ רע סָאװ ,טײקמַאז

 ןיז טימ זיא ,עניטנעגרַא ןיא קידנעמוק ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש
 ןעועג טכערעג טשינ ןענעז סע זַא ,זייווַאב רעטשרע רעד ןעוועג גלָאפרעד
 ןיא קחוד רעד קיטנעק טוג זיא סע שטָאכ זַא ,טביולגעג ןבָאה עכלעוו ,ענעי
 טרָא ןייק ָאטשינ זיא ךָאד ,ַאטַאלּפיַאל ןופ דנַאל םעד ןיא תוחוכ עקיטסייג

 ערעדנַא ןופ ענעמוקעג ,ןגָאגַאדעּפ ןייק טשינ ,ןשטנעמ עשירעפעש עיינ רַאפ |
 ילּפ סרעלטסניק ןוא סרעביירש ןבָאה קידנקוק ןיקסניגרעשטַאק ףיוא ,תומוקמ
 רעניטנעגרַא ןוא עניטנעגרַא ןייק ןעמוק וצ קשח רערעמ ךָאנ ןגָארקעג םיט
 זַא ,ןענעדרָאוצנייא ייז טייקכעלגעמ רעד ןיא ןביילג רעמ ןעמונעג ןבָאה ןדיי
 "עג ,יקסניגרעשטַאק .ןביילברַאפ ןוא ןעמייה ערעייז ןעיובפיוא ןלעװ ןלָאז ייז

 ןעמוקעג וצרעד ןענעז סע .געוו ַא ןטָארטעגסױא טָאה ,רעטשרע רעד ןעמוק -

 ןלָאז סע זַא ,ןטייקכעלגעמ ערעסערג ,ןדיי רַאפ ןטייצ ערעסעב עניטנעגרַא ןיא

 -עג טָאה סע ,תמא .סרעלטסניק ןוא סרעביירש ערעדנַא יד ןעמוק ןענעק-
 ןופ רע ,ןעמוק טנַאקעג ןבָאה ערעדנַא יד זיב רָאי ייווצ עשירפ טרעיוד .

 רעבָא טָאה ערעדנַא יד ייב .זירַאּפ ןופ רעוו ,עילַאטיא ןופ רעוו ,דנַאלשטיײד

 ןגירק ןלָאז יז זַא :ּפיצנירּפ םעד ןטיהוצּפָא ןזיוװַאב סערגנָאק-רוטלוק רעד !

 ןופ סרוק רעד .סרעלטסניק ןוא סרעביירש יװ ןעמוק וצ שינעביולרעד יד
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 דו ב5 מ ַאו

 -רעטניא רעלעיצעּפס רעד קנַאד ַא ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי וצ טפַאשדניירפ
 ,יד וליפא זא ,טכַארבעג סָאד טָאה ,קילבוּפער רעד ןופ טנעדיזערּפ ןופ ץנעוו
 "רעד יד ןעמוקַאב ןבָאה ,החּפשמ עניטנעגרַא ןיא טַאהעג ָאי ןבָאה עכלעוו
 רעשידי רעד רַאפ עכעלצינ ,ןשטנעמ עשירעפעש יו ןעמוק וצ שינעביול
 ףיא סָאװ ,קלח ןסיורג ַא םעד ןיא טָאה יקסניגרעשטַאק עקרעמש ,רוטלוק

 יד ןבָאה סערגנָאק-רוטלוק ןופ ןעגנואימַאב עגנַאל ןוא עוויטַאיציניא רעד
 -טנדרָארעסױא יד טנעדיזערּפ ןופ ןעמוקַאב ןטפַאשרעּפרעק עכיירסולפנייא
 | ,תוחּפשמ 33 יד רַאפ שינעביולרעד עכעל

 -ַאק עקרעמש ןעקנעדעג וצ ןוויטָאמ ערעדנוזַאב ןבָאה םיטילּפ יד
 | ,ןיקסניגרעשט

 ןרָאפ ןיפ טמולחעג טָאה רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא רע
 ךיוא טָאה ,ךיז ןופ טכַארטעג טָאה רע זַא ,רע רָאנ ,עניטנעגרַא ןיא ןצעזַאב ךיז

 | .ערעדנַא ןופ טכַארטעג

17 



 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) ןַאמלוש והילא

 יססגינרעשטַאק יש

 ײּפסַא סלַא ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא ,1935 ,טסוגױא ןיא ןיב ךיא ןעוו
 טוטיטסניא ןיא ךיא בָאה ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןיא טנַאר
 ןטנַאריּפסַא יד ןשיװצ .טייל עגנוי עטנַאסערעטניא רעייז לָאצ ַא ןפָארטעג
 גָאלָאיצָאס רעד ,שיטַאנ לכימ רעקיטירק ןוא רעטכיד רעד ןעוועג ןענעז
 לואש טסילַאנרושז רעקיניזפרַאש ןוא רעקיאעפ רעייז רעד ןוא רעדניל םחנמ
 ָאװיי ןופ ןטנַאריּפסַא יד .ןעזייר ןמלז ןכעלסעגרַאפמוא ןופ ןוז רעד ,ןעזייר
 ןיא רבח ןוא דניירפ רעטסטנעָאנ ןיימ רעבָא ,דניירפ עניימ ןרָאװעג ןענעז
 וליפא ךיא בָאה טייצ רעגנַאל ַא רַאפ .יקסניגרעשטַאק ,ש ןעוועג זיא ענליוו

 -עג רע זיא ענליוו ץנַאג ןיא לייוו --- ןעמָאנןעילימַאפ ןייז טסווועג טינ
 טָאה עקרעמש רעקיצרַאה ,רעטושּפ רעד .עקרעמש רבח סלַא טנַאקַאב ןעוו
 ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טּפַאשרבח ,םזַאיזוטנע טימ ,טפַאשגנוי טימ טזיורבעג

 -יװיטקַא טימ טזיורבעג טָאה עקרעמש .עטייוו וצ ייס ,עטנעָאנ יד וצ ייס
 רעטמירַאב רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןוא המשנ יד ןעוועג זיא רע ,ןטעט
 עריא ןיא טגָאמרַאפ טָאה ?ענליוו גנוי, ."ענליוו גנוי, עּפורג רעשירַארעטיל
 םהרבא ןוא עדַארג םייח יו רעטכיד עקיטכיוו עכלעזַא רָאנ טשינ ןעייר
 ךיז טימ טָאה סָאװ ,עּפורג עשירַארעטיל ַא ןעוועג זיא יז רָאנ ,רעוועקצוס
 -עגסיוא טָאה "ענליוו גנויא .ןבעל ןשידיי ןיא עיפָאזָאליפ ַא טלעטשעגרָאּפ

 סָאװ ,רוד םעד ןופ --- רוד ןשידיי ןגנוי םעד ןופ ןלַאעדיא עטסעב יד טקירד
 "שנליוו גנויג ,תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיװצ ןליוּפ ןיא ןעמוקעגפיוא זיא
 "ילד םילשורי ןופ ,ענליוו טלַא ןופ ןטנעמעלע עטסעב יד טריזיטעטניס טָאה

 יפינָאזרעּפ יד ןעוועג זיא יקסניגרעשטַאק ןוא .ענליוו-יינ --- ןופ ןוא עט

 -עג ןפוא ןלַאעדיא ןַא ףיוא ךיוא טָאה רע .זעטניס ןקיזָאד םעד ןופ עיצַאק

 רעביירש ַא יא ןעװעג זיא רע :טַאט ןוא טרָאװ ןופ םעלבָארּפ יד טזייל

 ,טריזינָאמרַאה קרַאטש םיא ייב טָאה ןעוט סָאד ןוא ןביירש סָאד ,רעוט ַא יא

 עדייז ןייז .ןטכיש עשידיי עטסמערָא יד ןופ טמַאטשעג טָאה עקרעמש

 רָאי סקעז וצ .לטעטש ןייז ןיא טיײלעמערָא עטסרעטיב יד ןופ ןעוועג זיא

 ןיא טרעגלַאװעג ןרָאי ךיז טָאה רע ןוא --- םותי ַא ןבילבעג עקרעמש זיא

 -דומלת ַא ןיא ,רדח ַא ןיא טנרעלעג ךיז טָאה רע .רעזייה-םימותי ענעדיײשרַאפ

 -טלעוו יד ןעוועג זיא סָאד .לושי-סקלָאפ רעשידיי ַא ןיא רעטעּפש ןוא הרות

 ןופ ,םורַא ןייז ןופ ןעקרעמש ןביוהעגפיוא טָאה עכלעוו ,לוש עשידיי עכעל
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 ד ו ב 5 ט ַא ז

 -סםעב רעד ןעוועג זיא עקרעמש .טײקמערָא ןייז ןופ ןוא טײקנגָאלשרעד רעד
 -ארעטיל עשידיי יד סָאװ ןוא לוש עשידיי עכעלטלעוו יד סָאװ תודע רעט

 -ַאלשרעד ,ןעמערָא ןַא טָאה יז :ןסַאמ עשידיי יד רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה רוט
 ענייז םיא ןופ טכַארבעגסױרַא ןוא ןביוהרעד לגניי ןטזָאלרָאװרַאפ ןוא םענעג
 זיא יקסניגרעשטַאק שטנעמ רעד רָאנ ,טעָאּפ רעד רָאנ טשינ .ןצנעטָאּפ עלַא
 -םעלטלעוו ןופ טציא ןקזוח סָאװ עלַא יד וצ רעפטנע רעטסעב רעד ןעוועג
 ןשידיי םענרעדָאמ םעד ןופ ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ,טייק

 . ,ןפַאש
 עצנַאג ןייז רעבָא .ףַארגָאטיל ַא ,רעטעברַא ןַא ןעועג זיא עקרעמש

 ןטעברַא עלערוטלוק ןוא עשירַארעטיל רַאפ ןבעגעגּפָא רע טָאה טייצ עיירפ
 ."רעטעברַא ןופ רעדליב סנטסרעמ ןבירשעג רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיֹא
 טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג קידנעטש זיא רע ,טנגוי רעד ןגעוו ןוא --- ןבעל

 יד ןוא "ענליוו גנויא ןופ ןטפעה יד ןבעגסױרַא ןפלָאהעג טָאה רע .טנגוי
 טשינ לָאמנײק רע זיא ללכב .רעלָאמ "רענליוו גנויא יד ןופ רעכיב עטשרע

 | ,וויסַאּפ ןעוועג

 ,טזינומָאק םעד ןופ טעדנעלברַאפ ןעוועג ךיוא טייצ ןייא זיא עקרעמש
 רַאפ .טלעוו יד ןעײרפַאב עקַאט טעװ םזינומָאק רעד זַא ,טניימעג טָאה רע
 רעטמירַאב רעד ןיא ןסעזעג טכַאמ רעשילױּפ רעד רעטנוא רע זיא םעד
 טייצ ערעגנעל ַא רע זיא גנואײרפַאב רעד ךָאנ ןוא -- עמרוט רעקשיקול
 "םור ןיא ,רעטעּפש טשרע .,ײצילָאּפ רעד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ןענַאטשעג
 טייקכעלקריו רעד ןיא םזינומָאק טניימ סע סָאװ ןעזרעד רע טָאה ,דנַאל
 שיגרענע ןוא טייצ ךס ַא רעייז ןבעגעגּפָא רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא --
 -רַאפ רעד ןגעו לכיב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע .םזינומָאק םעד ןפמעקַאב וצ
 -עמַא ןיא זדנוא ייב ייס .דנַאלסור ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנוטכינ
 םוטעמוא -- לארשי ןיא ןוא עּפָארײא ןיא ייס ,עניטנעגרַא ןיא ייס ,עקיר
 ןלייצרעד וצ טכילפ ןייז זיא סע זַא ,טליפעג רע טָאה ןעוועג זיא רע וו
 עג םוטעמוא טָאה רע .םזינומָאק ןשיסור ןלַאטורב םעד ןגעו תמא םעד
 -סיוא טלָאװעג רע טָאה םעד טימ .דנַאלסור ןגעוו סעיצקעל ןטלַאהעג ,טדער
 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רָאי עכעלטע זיא רע סָאװ ?דניז, ענייז ןפיוק
 ןלױּפ ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעשידרערעטנוא

 עמַאזױרג יד ןיא ןזיוועגסױרַא יקסניגרעשטַאק טָאה טייקסיורג ןייז
 עקרעמש .ןַאזיטרַאּפ סלַא רעדלעוװ יד ןיא ןוא ָאטעג רענליוו רעד ןיא ןרָאי
 -ליוו רעד ןיא .טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ םענייא ןדעי ןפלָאהעג טָאה
 "נַארַא ךרוד ןדיי יד ןופ טומ םעד ןטלַאהפיוא ןפלָאהעג רע טָאה ָאטעג רענ
 -יטסעפ גנַאזעג ןוא ןעגנולעטשרָאפ רעטַאעט ,ןטנװָא עשירַארעטיל ןרישז
 -עטיל רעשידיי רעד בוח ןייז טלָאצַאב ךיוא עקרעמש טָאה ָאד ןוא ,ןלַאוו
 טימ ןוא תורצוא-רוטלוק ךס ַא רעייז ןטלַאהַאב טלַאמעד טַאה רע .וטַאר
 .םיחצור עשיצַאנ יד ןופ טעװעטַארעגּפָא יז רע טָאה םעד
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 יק סנ יג ר עש ט ַא ק .ש

 -עגרעביא רעקיבלעז רעד ןעוועג עקרעמש זיא רעדלעוװ יד ןיא ךיוא |
 ,רענַאזיטרַאּפ םירבח ענייז תודע ןגָאז סע יוװ .דניירפ ןוא רבח רענעבעג
 יד -- *?סעקנַאילמעז; יד ןופ רעניווװנייא יד ןכוזַאב טפָא עקרעמש טגעלפ

 רעדלעװ יד ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי עכַאװש ןוא ערעטלע
 טיורב לקיטש ַא ךיוא רָאנ ,טרָאװ-טסיירט ַא רָאנ טשינ ייז ןעגנערב ןוא
 ןפיט ןייז ןזיװעגסױרַא רע טָאה רעדלעוו יד ןיא .לפָאטרַאק עכעלטע ןוא
 ןייק טרעקעגמוא יקסניגרעשטַאק ךיז טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,םזינַאמוה
 רעבָא .ןבעל שידיי לקיטש ַא ןלעטשפיוא ןפלעה טריבורּפ טָאה רע ןוא ענליוו

 -ידיי ןייק ןבָאה טשינ ןליוו ןטסינומָאק יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק ךיילג זיא סע
 סָאד רַאפ לוש עשידיי ןייק ןענעפע וצ טביולרעד טשינ ןבָאה ייז ,ענליוו עש
 ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ ןבָאה ייז ,רעדניק עשידיי ענעבילברַאפ-ןבעל לסיפ

 גנַאפנָא ןופ ךיילג טָאה עקרעמש .גנוטייצ רעשידיי ַא רַאפ שינעביולרעד
 ןבעגסױרַא טינ ענליוו ןיא רָאט ןעמ זַא ,קנַאדעג ןטימ טכַאמעג םולש טינ

 -עד טָאה רע ."רעײרפַאב, יד ןופ םישזער ןרעטנוא גנוטייצ עשידיי ןייק

 ןפָאלעג זיא ןוא ןבעל ןייז טימ ןוא טייהיירפ ןייז טימ טריקיזיר טלָאמ

 יידיי ַא רַאפ ןוא לוש רעשידיי ַא רַאפ שינעביולרעד ַא ןגעוו עװקסָאמ ןייק
 ,גנוטייצ רעש

 ןפוא םושב ןלעװ *רעײרפַאב; יד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע ןעוו |

 עקרעמש טָאה -- ענליוו ןיא ןבעל ןשידיי ַא ןופ ןמיס ןייק ןזָאלרעד טשינ

 םעד ןיא ךיוא .שזדָאל ןיא קילײװטיײצ טצעזַאב ךיז ןוא ענליוו טזָאלרַאפ

 ןטרָאד ןופ זיא ןוא --- םזיװעשלָאב םעד טליפרעד רע טָאה ןליוּפ ןשיטעװָאס

 | | | .קעװַא סנטײצַאב

 ןפלָאהעג טָאה רע .זירַאּפ ןיא קיטעט רעייז ןרָאװעג זיא יקסניגרעשטַאק

 ךיילג ןענַאטשנא ןטרָאד זיא סָאװ בושי ןשידיי םעיינ םעד ןרידילָאסנָאק

 ןרַאפ ןדָאב םעד ןטיירגוצ ןפלָאהעג רע טָאה זירַאּפ ןיא .המחלמ רעד ךָאנ

 ַא טריפעגנָא ךיוא רע טָאה ןטרָאד .סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא

 ןשרעהַאב וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק עשידיי יד טימ ףמַאק

 .בושי ןשידיי רעזירַאּפ םעד

 -רַא ןיא טצעזַאב יקסניגרעשטַאק ךיז טָאה קירוצ רָאי יירד ַא טימ

 -עג טינ טָאה רע רעבָא ,ףוס ַא וצ ןעמוקעג זיא גנורעדנַאװ ןייז .עניטנעג

 טכַארבעגּפָארַא טינ טָאה בושי רעשידיי רעניטנעגרַא רעד ןענַאװ זיב טור

 סָאנעוב ןיא ןטרָאד טשרע .עניטנעגרַא ןייק זירַאּפ ןופ רעביירש-םיטילּפ עלַא

 ןעמוקעג זיא ָאד ןוא -- טנעה ענייז ןעמונעצ יקסניגרעשטַאק טָאה סערייא

 / .ףוס רעשיגַארט :ױזַא ןייז
 עטצעל יד וויטקודָארּפ רעייז ןעוועג יקסניגרעשטַאק זיא שירַארעטיל |

 טָאה רע ,ענליװ ןופ ןברוח םעד ןגעוו ךוב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע ,ןרָאי

 רעד ןגעוו לכיב ַא ;רעדילדָאטעג ןופ גנולמַאז עלַאטנעמונָאמ ַא ןבעגעגסױרַא

 -ַאזיטרַאּפ, ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא ;דנַאלסור ןיא שידיי ןופ עיצַאדיװקיל
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 ןיא םיטילּפ ןשיוװצ עקרעמש

 ןיא דנַאלשטייד ןופ ןרלגַאל

 .1018 רָאי

 2דנַאֿל רענליװ ןשיו

 ןיא שטזורָאל ןיא םייַנ

 .1048 רָאי



 .ןשטיװַָאלַאגעס .ז ןטײלגַאב םייב

 -גיבור .י ,יקסניגרעשטַאק .ש

 ,שטיװָאלַאגעק .ז ,ןייטש

 .עזמאב .נ

 יסגנונעגנועג -- .1949 ,זירַאּפ

 .ןענײטשטַאלג .י רַאפ הביסמ

 .9 ועטַאּפײג ףיוא רעגנַאמ .י ןוא ןײטשטַאלג .י רַאפ הכיסמ-םאנפיוא = 42

 ..-. 1949 ,ןירַאּפ -;



 ךובל סַאז

 טָאה רע ."ןַאזיטרַאּפ ַא ןעועג ןיב ךיא; :קרעװ סיורג ַא ןוא ?ןעייג רענ
 קילגמוא רעסיורג רעד ןעוו -- קרעװ לָאצ ַא ןביירש ןטימ ןיא ןטלַאהעג
 : | ,ןפָארטעג טָאה

 -ידיי עלַא ןיא רעיורט סיורג ןפורעגסױרַא טָאה טיוט סיקסניגרעשטַאק
 ,עּפָאריײא ברעמ ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ,עקירעמַא ןיא זדנוא ייב .םיבושי עש
 ןעמוקעגנָא זיא העידי יד וו םוטעמוא --- לארשי ןיא ,עקירפַא-םורד ןיא
 טוט םעד ןעניײװַאב עלַא .רעצ ןוא רעיורט סיורג ןפורעגסיױרַא יז טָאה ---
 ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןשירבח ,ןקיצרַאה ןטושּפ ןוא טעָאּפ םעד ןופ
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 (עניטנעגרַא) קויַאּפ ךעקוטש עשאמ
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 ..ןעמענ ןוא ןטלַאטשענ -

 ,ןענָאמרעד ןיא טלַאה ךיא ןעמענ ןוא ןטלַאטשעג |
 ?ייז ןענעז ווװ ,עניימ דניירפ ןוא םירבח
 המחלמ ןייק ןעוועג טינ זדנוא ייב ךָאד זיא סע
 .ייר ןיימ ןיא עז ךיא תודיבא ליפיוזַא ןוא

 ,רעייפ ןייק בָאה'כ ןעזעג טינ ןישַאמ םוש ןייק ןופ
 -- םָאש ןייא וליפא בָאה'כ טרעהעג טינ לָאמוצ
 ,ןיז"ילכ ןיימ טלַאפעצ ,רימ טנעה יד ןופ טלַאפ סע
 ?סָאװ בילוצ ?סָאװ ךָאנ ?רעטייוו ךיא לָאז סָאוװוצ

 ןטנּפָאװַאב רע זיא יו ,אנוש רעד רע זיא רעוו
 ?ןַארַאפ טינ ץוש ןייק רָאנ םיא ןגעק זיא'ס זַא
 ןפָא דימת םוטעמוא םיא רַאפ דלעפטכַאלש סָאד
 .ןַאּפש רעדעי ןייז ןעק עיניל"רעייפ ןייז ןוא

 ?רעזייה עכעלרירפ ןיא ךיז ןײרַא רע טסייר יו
 .טכירעגמוא ױזַא ,טנרָאװענמוא טלַאּפַאב
 רעזייוו ַא דלַאב ןייטש טביילב ,ןָאיריט א רע טריר ןוא

 -- -- -- טכיל סָאד ןשָאלעגסױא זיוה םעניא טרעוו'פ ןוא



 (ןטַאטש עטקיניירַאפ) רעלנירמש יכדרמ

 יקסנינרעשטַאק וחירמש

 ,ןבעל ןוא טוט ןטימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רע יו ךס ןייק ָאטשינ
 רע זַא ,ןזיועגסיוא ךיז ןעמעלַא זדנוא טָאה סע .טײקרַאטש ןוא טומ טימ
 ,לרוג רעד ,רע ןוא ,ךיז םורַא םערוטש-לרוג םעד טליטשעגנייא ןיוש טָאה
 טָאה רע .ןבעל ןייז וצ המכסה סלַא ,ּפָאק םעד טזָאלעגרעטנורַא ןיוש טָאה

 ,ןעמוקעגייב ייז זיא ןוא תונכס עכעלרעסיוא טימ טפמעקעג לָאמנייא טשינ
 "מוא זיא ןוא --- ןערב םענעגייא ןייז ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא רע זיפ
 ,ןעמוקעג

 'רעשטַאק עקרעמש ןופ עטכישעג-סנבעל עקיברַאפליפ ןוא עצרוק יד
 -נזיוט ןוא רעטרעדנוה ענעי רַאפ לָאבמיס ַא יװ ןביילב ןשפא טעװ יקסניג
 עכלעוו ,סָאטעג עשיליוּפ יד ןופ ןייּפ ןופ רעדניק יד --- רוד ןייז ןופ רעט
 ןבָאה ייז ןופ ךס ןייק טשינ סָאװ ,טייהיירפ ןוא טכיל ךָאנ טשרודעג ןבָאה
 םותי ַא ןוא ןרעטלע עמערָא ןופ ןוז ַא ,לגניי םערָא ןַא .ןעוועג הכוז וצרעד
 ,טייהדניק רעטסירפ ןייז ןופ טרעגנוהעג שממ רע טָאה ,ןָא טנגוי ןייז ןופ
 זיא ,ןסיוו ןטשרע ןייז ןעמוקַאב טָאה רע ווו ,הרות-דומלת רענליוו רעד ןופ
 -טכַאנ ןוא גָאט ןופ םָארטש-סנבעל ןרעוװש ןיא ןרָאװעג ןסױטשעגנײרַא רע
 -ַאט ןטרעפעלשעגנייא טימ ,רע יװ ןעוועג ןענעז עכלעזַא ךס ַא ןוא .טעברַא
 'ַאק ןיא ןרָאװעג טנַאּפשעגניײא ןענעז סָאװ ,תומולח ענעגרָאברַאפ ןוא טנַאל
 לקניפ ַא ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךיוא ןעוועג ןענעז'ס רעבָא .טעברַא רענשזרָאט
 -עגנוי עפורג רעמערָא ןַא ןופ טצנַאלגעגסױרַא טָאה קנופ רעד טָא .ןָאטעג
 -עטיל וצ טרעטנענרעד ייז ןוא ,טייקנייש וצ טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,טייל
 ,רוטַאר

 טריסרוק ןבָאה ,אטיל'ד םילשורי ,הנמאנ הירק רעד ןופ ןסַאג יד ןיא
 סע ."ענליוויגנוי ןעמָאנ ןטימ חוכ-סגנופַאש ןקידנצָארּפש ַא ןגעוו ןעגנַאלק
 רעטלגָאװרַאפ ַא ,רוחב-הבישי ַא ,עּפורג רעד ןשיוצ ,ייז ןשיװצ ןעוועג ןענעז
 -נָא ןענעז ךעלסעג רענליוו עמערָא ,עלָאמש יד .קינשַאּפערָאה ַא ,ריביס ןופ
 סױרַא ןוא ןטלָאּפשעגפױא טָאה סָאװ ,גנַאזעג יײנ ַא טימ ןרָאװעג טליפעג
 ,עדַארג יװ ןעמענ .תוחּפשמ עקירעגנוה ןופ טנעװו עצרַאװש יד ןשיװצ ןופ
 ןוא ןהכ ,ןיוועל ,יקסנַארימ ,רעלגאוו ,ףלָאװ רעזייל .עקרעמש ,רעוועקצוס
 ןטלַאּפש-סגנוטייצ יד ףיוא טצנַאלגעגסױרַא ןוא ןעמווושעגפיוא ןענעז ךָאנ
 ןייז טכַארבעג טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיֹא
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 יק סנ יי ג רעש טַא ק .ש

 ,רָאכ ןשירעפעש ַא ןפַאש וצ ןזיװַאב ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ ןוא --- גנַאזעג

 יד ןיא עּפורג רעד טײרּפשעצ ןוא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא

 | | ,םיקחרמ

 טימ טנכייצעגסיוא יקסניגרעשטַאק ךיז טָאה ,געט עטשרע יד ןיא ןיוש

 רע .םירבח וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טנַאלַאט-ריזינַאגרָא ,טייקיסיילפ ןייז

 "ייז טימ ןעגנַאגרעד זיא ןוא עסערּפ רעד ןיא ןעלקיטרַא טימ ןביוהעגנָא טָאה

 טימ טקנערשַאב ךיז טָאה רע רעבָא .ןבעל ןקיטנייה ןגעוו ןעגנולייצרעד ענ

 ענייז ןעגנוזעג זײװנסַאמ ןעמ טָאה ןַאד ןיוש ,טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז

 רעייז ,ןלַאטרַאװק עמערָא יד רעצרעה יד ןעגנַאפעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ

 "רעדניק ,סעמַאמ ,סעטַאט; :יװ רעדיל-סקלָאפ יד זַא ,טסווועג ןבָאה קיניײװ

 -יל עקיזָאד יד .ןעקרעמש ןופ ןעגנופַאש יד ןענעז ...?ןדַאקירַאב ןעיוב ,ךעל

 רעד ןגעק טנוב ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ םולח םעד ךיז ןיא ןגָארטעג ןבָאה רעד

 ןביילב לָאז רבחמ רעייז זַא ,ןעועג זיא טוג ןוא גנונעדרָא רעקידנשרעה

 םיא טָאה ,ןַאמרעגנוי רעקירעגנוה-בלַאה ןוא רעקידנטעברַא ןַא יװ .םינָאנַא

 םענעי ןופ טייהיירפ ןופ דנַאלק םעד ןגעוו עדנעגעל יד ,ןעקרעמש ,טציירעג

 ענייז ןעגנוזעגסיוא עקרעמש טָאה רעדיל עקיזָאד יד ןיא ןוא "ץענערג טייז

 זיא ענליװ טָאטש יד ןוא ,גָאט רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ןוא .ןעגנובערטש

 ןופ רוכיש ןעוועג עקרעמש זיא ,ײמרַא רעטיור רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ

 ןייז רַאפ גנוזיילסױא ןַא *ייז; ייב ןעניפעג וצ טפָאהעג טָאה רע ,קילג

 רעײנ רעד טימ טנעקַאב טוג ךיז טָאה רע רעדייא ךָאנ רעבָא .טפַאשקנעב

 עקרעמש זיא ענליוו ָאטעג ןיא .ענליוו טריּפוקָא ןשטייד יד ןבָאה גנונעדרַא

 ןוא גנוגעװַאבידנַאטשרעדיװ רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ןעוועג

 "רַא רערעווש ןייז קנַאד ַא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ םינקסע

 טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ךיוא ןוא טנעקעג רע טָאה ןשטייד יד ייב טעב

 ךיױא רע טָאה הפוקת רענעי ןיא .םירבח ענייז רַאפ רעוועג ןפַאשרַאפ וצ

 "רַאפ טשינ) ָאטעג ןופ ןמיה רעד .רעדיל עקידנרעטיצפיוא  ענייז ןפַאשעג

 טסייג וד זַא ,לָאמנייק טשינ גָאז; דיל רענַאזיטרַאּפ ןטנַאקַאב ןטימ ןטייב

 עקשריה רבח ןייז ךרוד ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא סָאװ "...געו ןטצעל םעד

 ןייז ןעוועג זיא ,לארשי תוצופת עלַא ןיא טנייה סע טגניז ןעמ סָאװ ,(קילג

 ,רעליטש ,רעליטש; דיל קידנעלסיירטפיוא ןייז ךיוא .געט ענעי ןופ גנופַאש

 טָאה רע .שטייב ןשיצַאנ ןרעטנוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא *...ָאד ןסקַאװ םירבק

 ןסקאועגסיױא ןבָאה סָאװ ,רעטכיד-ָאטעג יד ןשיװצ ןבױהעגסױרַא ךיז

 .טיױט ןוא דחּפ ןופ רערעל יד ןשיווצ

 -עױלידרָאמ עלַא ןופ טײרדעגסױרַא ךיז רע טָאה ,םיסנ רעטנזיוט טימ

 ,רעדרעמ יד ייב ןקירט עלַא טנעָאנ רעד ןופ טנרעלרעד טָאה רע .ןעגנור

 רעייז רעטנוא .רעפלעהסיורַא עשיווטיל ןוא עשיליוּפ ערעייז ןוא סיצַאנ יד

 "-טרעוװ ןופ רעטער עּפורג ַא ןריזינַאגרָא וצ ןפלָאהעג רע טָאה ,שממ זָאנ

 ןרעוועקצוס ןוא םיא ךרוד ןענעז סָאװ ןכַאז עלופטרעוו ענעי טָא -- ןכַאז
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 דו ב 5 מ אז

 -ייא ןעוועג זיא רע .לארשי ןוא קרָאי-וינ ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ןליוּפ ךרוד
 ןופ קעטָאילביב רעטמירַאב רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ןופ רעטער יד ןופ רענ
 ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא .ָאװיי ,ענליוו ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוו-שידיי
 ןיא סקיב; ַא טימ דלַאװ ןיא ןסירעגניירַא ךיז רע טָאה "העש עטצעל , יד
 -לעז ַא ןעוועג זיא רע ןעוו םיא טימ ןעשעג ןענעז םיסנ רעטרעדנוה ,*טנַאה
 טָאה רע .,דנַאלסור ןופ רעדלעװ עטכידעג יד ןיא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןיא רענ
 "רָאפ ךיז ,עװקסָאמ ןופ ןסַאג יד ןיא ןעײרדוצמורַא ךיז ןעוועג הכוז ךָאנרעד
 רעטיב ןוא --- גנוריגער ןטעװָאס רעד ןופ טייל עסיורג יד רַאפ ןלעטשוצ
 טימ ןעזעג טָאה ענליוו רעשידיי רעד ןופ ןוז-סקלָאפ רעד .ןרעו וצ טשױטנַא
 עיצַאדיװקיל יד טצעזעגרָאפ טרָאד טרעו סע ױזַא יװ ,ןגיוא ענעגייא ענייז
 ,"הקישנבק ךיוא וליפא --- קלָאפ ןשידיי ןופ

 -ער ןטיור ןצנַאג ןופ ןוא ןלױּפ ןופ ,דנַאלסור ןופ ןפָאלטנַא זיא רע
 ןוא ןטנעמוקָאד ,ןעגנונעכייצרַאפ .קעװַא רע זיא טעקַאנ טשינ רעבָא ,םישז
 ןבָאה ,רעגיט ןוא רעב ןופ טעװעטַארעג טָאה רע סָאװ ,ןדייבתכ עקיטכיוו
 טצעזעגרָאפ רע טָאה ןַאד טניז ןוא .םיא טימ ןפָאלעגטימ ןוא טרעדנַאװעג
 -ָאטעג עלַא טלמַאזעגפיונוצ רע טָאה ױזַא .גנוטער רעשירַארעטיל רעד טימ
 ןיא ןענישרעד זיא דנַאב רעטשרע רעד --- .טכעלטנפערַאפ ייז ןוא רעדיל
 םוצ טיירגעג רע טָאה דנַאב ןטייווצ םעד ןוא סערגנָאק-רוטלוק ןופ גַאלרַאפ
 טרָאד ןוא ,ענליוו ןברוח ןגעוו קרעוו סיורג ןייז טזָאלעגסױרַא טָאה רע ;קורד
 רע רָאנ ,ןעזעג ןוא טבעלעגכרוד ןיײלַא טָאה רע סָאװ טלייצרעד זיולב טשינ
 ןוא ענליו ןיא עטעגרהעג ןופ ןעמענ רעטנזיוט טלמַאזעגפיונוצ ךיוא טָאה
 ענייז טכעלטנפערַאפ טָאה רע ;טנגעגמוא ריא ןופ ךעלטעטש רעקילדנעצ

 סָאװ ,"ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא; ןוא *...!ןעייג רענַאזיטרַאּפ , :רעכיב
 ךיוא זיא רע .ןדלעהי-דלַאװ עטנאקאבמוא יד קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה
 טלעװ רעסיורג רעד טרימרַאלַא טָאה סָאװ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג
 רעמַאה ןשיווצע ךוב ןייז ןוא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןדיי יד ןופ לרוג ןגעוו

 רענעפָא ןייז טימ רעצרעה יד טמערוטשעגפיוא רע טָאה טרָאד ,"*ּפרעס ןוא
 -ָאה עטלפייווצרַאפ יד ןגעוו טלייצרעד סָאװ ,גנורעדליש רעקיטכירפיוא ןוא
 ,רוד ןצנַאג ַא ןופ ןעגנונעפ

 "עג ןבָאה ייז ןוא ,גנַאגרעטנוא ןוא רעצ ןופ ןסקאוועגסױרַא זיא רע
 רע ,דיירפ-סנבעל עקידלַאװעג ַא ןוא עיגרענע עקידלַאװעג ַא םיא רַאפ טנפע

 ןופ ןגיולפעג ,ןטַארעפער ןטלַאהעג ,טגָאזעג תודע ,טלייצרעד ,ןבירשעג טָאה
 טייקכעלמיטסקלָאפ רעגולק ןוא תומימת ןײז טימ ,הנידמ וצ הנידמ

 םיא רימ ןבָאה טקנוּפדנַאטש ןסיוװעג ַא ןופ .רעצרעה ןעגנַאפעג רע טָאה
 -נבעגעגרעביא ןייז .ןברק םעד ןוא תודע םעד ,לָאבמיס-סקלָאפ ַא יו ןעזעג

 ךס ַא טָאה רע ,תונברק עכעלנעזרעּפ וצ ןעגנַאגרעד זיא םירבח רַאפ טייק

 -רעביירש יד ןופ ןעמוק סָאד ןענעדרָאוצנייא ףיוא טגיײלעגקעװַא תוחוכ
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 -ניא ענייז וצ ףוס ןייק ןעמונעג טשינ טָאה סע .עניטנעגרַא ןייק םיטילּפ

 | ,ןצנעוורעט
 -סױרַא ךיז טָאה סָאװ ,רוחב רעקיטסולסנבעל ןוא רעקידעבעל רענעי

 -ייג ַא וצ ןטיירג ךיז ןביוהעגנָא טציא טשרע טָאה ,ןרַאפעג עלַא ןופ ןסירעג
 ןוא גַאלרַאפ ַא טעדנירגעג רע טָאה קירוצ םישדח עקינייא טימ ךָאנ .ןבעל
 םיא ןוא טיוט רעד ןעמוקעג זיא .רענעלּפ עשירַארעטיל טימ לופ ןעוועג זיא
 סָאד ןוא .טכירעג רעקינייוװ ךיז ןבָאה רימ ווו ,טרָאד ןופ אקווד ןסירעגסױרַא
 "רעד רָאנ םיא טָאה תוומה-ךאלמ רעד :געוו ןרעווש ןייז ןופ לָאבמיס ַא זיא
 ןייז ןרָאװעג טעמתחעג זיא ױזַא ןוא ,ילפ ןלופ ןיא ןעלמיה יד ןיא טּפַאנש

 ,לרוג
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 ןשוַאטרַאּפער ןוא ןעננולייצרעד





 ..סיוא טיינ טניל ַא

 טָאה ינוז סָאװ ; ,עטצעל סָאד ןעװעג זיא ןפיוקרַאפ ןסָאריּפַאּפ
 ןופ ןרעדנַא ןיא לסעג ןייא ןופ ןעמוושעגכרודַא זיא רע .ןָאט טווװרּפעג
 -עג ליטש ןוא טימ רעד ןיא ןײרַא ,רעטייוצ ַא וצ ןשטנעמ עּפורג ןייא

 :טעשטּפעש
 ..ןסָאריּפַאּפ עטוג ,ךיא בָאה ןסָאריּפַאּפ עטוג ---

 -שג זיא רע ווו ,ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ץלַא ןעגנאגעג רעבָא םיא זיא'ס
 ,טפראדַאב טינ רענייק םיא טָאה ןעמוק

 --- .טפיוקעג סָאװ רָאנ ?:עװעג רעירפ וטסיב ווו ---
 ,גנילדנעצ ַא ןעמענ ךיא לעװ ,ןבעג וטסעװ גרָאב ףיוא ---
 -- ?וטסיב רחוס ַארַאפ סָאװ ָאט ?ןייֵל ?וטסָאה ךעלעבעווש ---

 ןפיוקרַאפ ךעלגניי ערעדנַא ךיג יו ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה ינוז
 ,ןעייג ייז ןיהווו ,רעטרע ערעייז ןריּפשכָאנ רע טגעלפ .,ןסָאריּפַאּפ ערעייז סָאד
 רעייט  ַאזַא וצ ןעגנירּפשוצ רע טגעלפ .ייז ייב ןפיוק עכלעוו ,ןשטנעמ יד
 ;ןגיוא עזייב רָאּפ ַא טליפרעד רע טָאה ,ךרוטש ןייק טינ ביוא רעבָא ,לטרע

 --- ?ּפָא ךיז טסקור ,ןוּפַאג ,עה ---
 ?גזַארב ַא ןּכַאכ טסליװ ,וד ןוּפַאג ---

  ןעװעג זיא ץלַא ,סימאק ףיוא ןעמענ טינ טגעלפ רע ןסָאריּפַאּפ לפיוו
 רע .םונהיג רעתמא ןַא םיא רַאפ ןעוועג זיא קירוצ ייז ןעגנערבּפָא ןוא ,ליפוצ
 ןעמוק ָאד ןגעלפ עכלעוו ,רעפיוקרַאפ ערעדנַא רַאפ טמעשעג טושּפ ךיז טָאה
 לָאמָצלַא טינ ןעמ טָאה ךָאנ וצרעד .ךָאנ ןוא ךָאנ ץלַא ןעמענ ןוא ןקידייל טימ

 סָאד ןכַאמרַאפ ןוא ןענעפע ןופ לייו ,ןעמונעגקירוצ םיא ייב הרוחס יד
 רעד --- רעניד ןרעוו ןסָאריּפַאּפ יד ןגעלפ ,ןיהַא-רעהַא סע ןעלסיירט ,לטכאש
 ...ןוא ןטישסיוא ךיז טגעלפ ןזליג יד ןופ קַאבַאט

 טָאה רע --- ,ינוז ןרעייט םעד ףיוא וליפַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד תמא ןא סָאװ
 -ךַאפ ענייז יו רעדָא ,םינוק ןעזרַאפ טָאה .טגיוטעג טינ עקַאט רחסמ םוצ ךיז
 -ָאנוצ ַא עקַאט םיא ןעמ טָאה רַאפרעד) טעּפַאגרַאפ רע :טגָאזעג ןבָאה ןגעלָאק
 .("ןופאג; ןבעגעג ןעמ

 ?ןעּפַאגרַאפ ינוז ךיז טגעלפ סָאװרַאפ

 ןיא ןייטש טביילב ןוא ךעלסיפ יד חוכ ןָא רע טּפעלש רעטכאמשרַאפ ַא
 ףלעווצ זיב ןיוש ןעמ טיצרעד יװ ,טכַארט ןוא ױזַא רע טייטש .ענירטיוו-רעיוט
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 סעמומ רעד לָאמאטימ ךיז רע טנָאמרעד .ךיק יד ךיז טנפע'ס ןעוו ,רעגײזַא
 | :ךָאנ טגניז ןוא לדיל

 ,ןטעלג ןוא ןצוּפ דניק ןיימ ךיד טצװ רעוו;
 ?ןטעבסיוא עלעגיוו סָאד דניק ןיימ ריד טעוװ רעוו
 "...עמאאאמ ןייק ָאטינ ,עמאאאמ ןייק ָאטינ

 ענייז עמַאמ יד יו ױזַא ,ןסָאריּפַאּפ לטכאש ןרעביא ךיז טגיוו רע

 ;רעטייוו טגניז ןוא ןגיוו םיא רעביא ךיז טגעלפ
 ".ןוא ןצוּפ דניק ןיימ ךיד טעװ רעוו ,יוא, = |

 ףייפ-רעטיימורט  ַא לסעג ןלָאמש ןיא ןסירענ:יירא ךיז טָאה לָאמאטימ

 ַא טָאה ינוז ,לפָאטרַאק טימ רעלופ ַא ָאטױא-טסַאל רעקיזיר ַא םיא ךָאנ ןוא

 םעד ןפָאלעגכָאנ ןזיא ןוא ןײרַא םיזוב ןיא לטכאש סָאד ןָאטעג קעטשרַאפ

 טרַאב ןטשרעטניה ןופ טערב ַא ןסירעגּפָא ךיז טָאה'ס :קילג ַא ןוא .ָאטיוא
 .קורב ןפיוא לפָאטרַאק טימ ןענעגער ןביוהעגנָא טָאה'ס ןוא ןישַאמ רעד ןופ

 -עג דרע רעד ףיוא ךיז טָאה סַאג עצנַאג יד ,לַאפַאב ַא ןרָאװעג זיא'ס
 יד ,טעפאגרַאפ טינ ינוז ןיוש ךיז טָאה לָאמ סָאד ,לפָאטרַאק יד ןּפאכ ןּפרָאװ
 קיצילב טּפַאכענּפָארַא ,טקורַאפ ענעשעקדןזיוה יד ןיא ךיג רע טָאה ןסָאריּפַאּפ
 ןוא גנונעפעדזלַאה יד לברא יד טימ ןדנוברַאפ ,ךיז ןופ לדמעה-רעביוא סָאד

 ,טנעה ,ךעלסיפ .טעבראעצ ךיז ןבָאה רעדילג עלַא ,לפָאטרַאק ןיהַא טרַאשעג

 ךָאנ טרַאשעג ךיז ןוא ךיוב ןפיוא קורב ןפיוא טגיילעצ ךיז טָאה רע .סנגיובנלע
 ,לפָאטרַאק ענעגיולפעצ יד

 :ןָאטענ יירשעג ַא רעו טָאה םלוע ןופ
 !לּפע ---
 "רַא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג קרַאטש וצ .טרעהעג טינ טָאה  ינוז

 ךיז טָאה ינוז .טּפַאכעג טינ רעיש טנאיצילָאּפ רעד םיא טָאה ראפרעד ,טעב -
 ןטניה ןיא סיוטש ַא זיולב קידנּפַאכ ,םיא ןופ ןעײרדוצסױרַא ןזיװַאב רעבָא
 :ּפייק ַא טימ ,לופ ןעוועג ןיוש ךָאד טלָאװ'ס ןוא לפָאטרַאק עכעלטע ךָאנ

 טיג --- טייוו ןופ ןטעבעג ךיז רע טָאה --- טנַאיצילָאּפ ,טנַאיצילָאּפ ---
 ..יסעקשטיבלוב עכעלטע ךָאנ ןעמענ טזָאל ןוא ץעז ַא ךָאנ

 "טסנרע רעטכַאמעג טימ ןוא לכיימש ַא ןטלאהַאב טָאה טנאיצילָאּפ רעד = |

 :ןגירשוצ ךיז טייק
 !"סעקשטיבלוב;, ַא ןבעג דלַאב ריד ל'כ ,אנדַאנ ---
 !ןינוז ייב ןעוועג טלָאמעד זיא'ס בוט-םוי ַארַאפ סָאװ

 ןופ רעמ .ןטכירעג יילרעלכ טכַאמעג עמומ יד טָאה לפָאטרַאק יד ןופ |

 רעמ סָאװ ןסיג לָאז יז ןעמומ רעד ןטעבעג טָאה ינוז .שיפ עטסוּפ --- ץלַא

 גנַאל ,גנַאל ןיוש ינוז טָאה לכאמ ןטמעטַאב ַאזַא .עלעביצ ךָאנ ןוא רעסַאוװ

 .ןאילוב רעתמא ןַא :טַאהעג טינ ליומ ןיא

 -וקַאב טינ ןיוש טָאה ינוז .טכַאמעג טינ ךיז ןבָאה ןקילג עכלעזַא רעמ

 רַאפ קוליח ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא'ס ,ןפיוקרַאפ וצ ןסָאריּפַאּפ ןייק ןעמ
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 רע זַא ,ןעניימ טנעקעג רעירפ ןבָאה ,םינכש .,זשטנעמ ביוא --- טרעקרַאפ .טיא

 ,טניימעג טינרָאג רענייק רעטציא ןיוש טָאה ,ןעלדנאה ןייז ןופ סעּפע טָאה

 ט יי ג ,גָאט וצ גָאט ןופ ךעבענ טקנַאצ לגניי סָאד זַא .טסווװעג ןבָאה עלַא
 : ט כי ל ַא יװ ס יוא

 יז סָאװרַאפ ,ןעמומ רעד ףיוא ןרעזייב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה תונכש יד

 ;םייה-רעדניק ןיא ןינוז ןּפטטשוצנײרַא טינ טעז

 םיא רַאפ ןיוש ןעמ לָאז .טינ ערה-ןיע ןייק ,טרָאד רעדניק ליפיוזַא ---

 ?ןעניפעג טינ ראּפשוצ לקערב ןייק

 ?סָאװ .טינ םיתי ןייק זיא רע ,יסָאװ ---

 "וצ ךיוא ןטרָאד ןעמ טָאה םיא ןופ םיריבג ערעסערג ,סיוא טינ טכַאמ ---

 ַא -- לגניי סָאד געמ ,ָאד ןטרָאד זיא לגניי סעקשטינָאס זַא ןוא ...ןעמונעג

 ,ןייז ןטרָאד יאדווא ןוא יאדווא --- ןינוז ףיוא קידנעוט זייוו

 יו טקוקעגנָא ייז ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג השעמ-תעב טָאה עמומ יד

 ;:םיטגושמ

 טשינ ךָאד זיא ןײרַא טלעו רעד ןיא טָאלג ןענעבלָאב רעבייוו זַא ---

 ...ןייש

 ליו ךיא -- רעטרעװ עריא טלייצעג יז טָאה --- ריא טניימ סָאװ ---

 ?רימ רע זיא רעייט יוזא ,ךָארב םעד ,רימ ןופ ןזָאלקעװַא טינ םיא עקַאט סָאד

 םורק ַא הלילח ךייא טעוו'ס רע ןוא .רימ ןופ וצ םיא ר י א טמענ ,אברדא

 ,םיא טרַאּפש רעבָא ...ןרעו טמירקעצ ליומ סָאד םענעי ייב לָאז ,ןגָאז טרָאװ

 ןייק ָאטינ :ךייא ןעמ טרעפטנע םוטעמוא זַא ,םיא טּפוטש ,ונ ,םיא טרַאּפש

 ..,טרָא ןייק ָאטינ ..,ליפ וצ ןיוש ..,טרָא

 -- רעסיז עקניטַאט .,ןגייל ןיוש ייז ןעמ לָאז טרָא ןטוג ןפיוא זַא ---

 .ןעמאזוצ רעבייוו עכעלטע טצכערקעגסיוא ןבָאה

 ןסנעג וצ .ןעוויברעד ןווורּפ טפראדעג ךיז ןעמ טלָאװ ןגעווטסעדנופ ---

 ,ענעדיי א ךָאנ טינ טזָאל --- ןיילַא
 טנעק רשפא ,ונ ,ןעוויברעד --- עמומ יד ְךָאנ טמירק --- ןעוויברעד ---

 | ?םיא וצ | ע װ י ב ר ע ד  ךיז ןוא הירב ַא ןייז ריא

 ןבָאה רעבייוו .םותי ןופ רעצ םעד ןעזוצ טנעקעג טינ טָאה ףיוה רעד
 רעװ .ץעגרע ןפראוורעטנוא םיא רָאג רשפא :טעקשושעג דנאנאכָאנ ךיז
 ?ןעמעוו טנעקרעד רעוו ?קלָאט ַא ןופ טציא טסייוו

 רע זַא ,ןגָאז רע לָאז ןוא טאיראסימָאק ַא ייב ץעגרע םיא ןפראוורעטנוא
 ,זיא רע סנעמעוו טינ טסייוו

 רשפא ..ןַאלּפ ַא בָאה'כ -- ענייא ךָאנ שטַאּפ ַא ךיז טיג -- ,ַאש ---
 ?טשלחעג רַאפ ןכַאמ ךיז ןוא ןלאפרעדינא .,סַאג ןיא ןייג רָאג רע לָאז

 ןינוז טעקיטעג רעבייוו יד ןבָאה --- ןגערפ ךיד טעװ ןעמ ןעוו ןוא ---
 טינ טשרָאקָא וטסלָאז ,טסיב וד סנעמעוו --- ןײרַא םינּפ ןיא רעגניפ יד טימ
 ...ןגָאז

 ודו



 יק ס נג י ג ר עש טַא ק .ש

 "וצ סענוּפַאכ יד ןבָאה ןטַאט םעד ,ןגָאז וטסלָאז --- טינ סייוו ךיא ---
 ןוא זָאנ יד יז טציינש --- ...ךיא .,.ךיא ןוא ראנאפ ףיוא עמאמ יד ,ןעמונעג
 | .ץורית ַא טכוז

 .ערעדנַא ןַא סױרַא טפלעה --- ּפערט יד ףיוא ףָאלש ךיא ןוא ---
 טנעקעג רע טָאה סָאװ .טדערעג טינרָאג ךיז טָאה'ס .ןגיוושעג טָאה ינוז

 ןיק טַאהעג טינ טָאה ןוא סַאג ןיא ןעגנאגעג גָאט ןדעי זיא רע ?ןרעפטנע
 ...ןשלח טנעקעג טינ .,..ןלאפוצרעדינַא ץרַאה

 ייז ןגעלפ ,ףיוה ןיא ךיז קידנכײלשנײרַא ןעזרעד םיא ןבָאה תונכש יד זא

 :ןקידנעשטרָאװ ַא טימ ןעקנעװשּפָא םיא
 !?וננ ---

 :ליטש רע ןוא
 ...טנעקעג טינ טנייה טָאה ןעמ ---
 עמומ יד ,ןטייװצ ןפיוא גָאט ןייא ןופ ןשלח ןייז טגײלעגּפָא טָאה רע

 וליפַא ןיוש טעװעלַאשז ,רעגנערטש טרעוװ ןוא דלודעג ןופ סױרַא ןיוש טייג
 סָאד יװ קידנעעזוצ ,טנוזעג טסָאק רעבייוו יד .טינ ךיוא הללק ןייק לָאמַא

 ,ךיז טרעטַאמ לגניי

 טגנילש ,ךעלסעג יד ןיא געט עצנַאג םורַא ךיז טיירד --- ?רע ןוא |

 "וצ ,ןטעשזירגעגּפָא לקיטש ַא ,עקניראקס ַא הבנגב ףיוא טביוה ,ץכעיײּפש

 ,ךעלרעטצניפ טרעוװ סע זַא ןוא טייז ַא ןיא ףיוא ץעגרע סע טסע ,לּפע ןטליופ

 קעװַא גייל ַא ךיז טיג ,ןײרַא לביטש ןלעקנוט ןיא טקרעמַאבמוא ךיז רע טעבנג

 ,טערונעגנייא ליטש ,ליטש ןוא עגָאלדָאּפ-לקניװ ַא ןיא סעטאמש רָאּפ ַא ףיוא

 .ןייא טייקדימ יד םיא טרעפעלש ,ןרעה טינ ערַאּפ ןייק םיא ןופ לָאז ןעמ

 סיוא םיא טשוק .םיא וצ טדער עמאמ יד : ר ע ד יוװ טמולח ינוז

 יעז ,ךעלעדנייב ענייד רַאפ ןייז לָאז רימ ,רעניימ ,עלענוז, :ךעלרעדילג עלַא

 סָאד ןעמ טָאה סָאװ ,ייוו ,ייוו .ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא !סיוא טסעז וד יו

 טָאה עמאמ יד .טציא טוג ױזַא זיא ןינוז ."רעניימ לרצוא ,ריד ןופ טכַאמעג

 טינ יז זיא ל ָא מ נ ײ ק רָאנ ,טשוקעג ןוא טזלאהעג קידנעטש םיא ךָאד

 ןוא טגאווצ ,ןקניטעקַאנ ַא סיוא םיא יז טוט טָא .טציא יוװ ,טוג ױזַא ןעוועג

 טינ םיא זיא רעטציא ,לָאמַא יו ,טינ ןיוש רע טיירש רעטציא .םיא טשַאװ

 :טלטרעצ ןוא םורַא םיא טשיװ עמאמ יד .סענילומ יד ןופ ןגיוא יד ןיא רעטיב

 ,רעטציא רעבָא .,,ייװ ,ייוו ;ריד ןופ טכַאמעג סָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ייוו ,ייוו;

 יײֹזַא ןײגמורַא טינ ןיוש וטסעװ ,רעקיצרַאה לקיסָאנעטוק ,רעניימ לרצוא

 סָאד זַא ,ןסעגרַאפ ,םיאנוש עניימ וצ ייוװ ,יוא ,סיוועג ךָאד וטסליװ ןסע ןוא

 יד טימ ,טנעה עדייב טימ ,טסע ןוא טסע ינוז --- ."קירעגנוה סיוועג זיא דניק

 ..ןּפַאכ וצ סָאװ וצ רעירפ טשינ ךיז טסייװ ,ןגיוא

 יי 6
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 דו ב 5 מ ַא ז

 .ןעמוקעג זיא טנעמָאמ רעד ןוא
 ,ןינוז ןרַאשוצ לָאמַא טגעלפ עמומ יד סָאװ ,ךיוי-רַאב לסיב םעד רַאפ

 רעסַאװ רעמע ןַא :גנַאג ַא םיא טימ טרָאּפשרַאפ לָאמניײא טשינ ךיז יז טָאה
 סמערַאװ ,ךעלטערב רָאּפ ַא ןסײרסױרַא םיא ןקיש ,ןגָארטנײרַא ןוא-סיורַא
 .ןעמענ ּפוז עיצרָאּפ יד ךיק ןיא טקישעג םיא יז טָאה לָאמ סָאד ןוא .ןכָאקוצּפָא

 טיג רע סָאװ ,עקַאט םיוק ןוא ,ןינוז ןופ רעמ טגעוו ּפָאט רענעמייל רעד
 ךרוד ןגיוצעגכרוד זיא לקירטש ַא סָאװ ,ךָאנ סנ א ;םיא טימ הצע ןַא ךיז
 טמוקַאב ּפוז יד רעבָא ,ןגָארט וצ רעמעװקַאב זיא ןינוז ןוא ךעלרעיוא עדייב
 ןענעפע טעװ ןעמ זיב ,גנאל גונעג ןרעיוד ךָאנ טעוו'ס ,דלַאב טינ ךָאנ ןעמ
 -נצכעז רעד ןיוש רע זיא ,טלײצעגּפָא טָאה רע יוװ ,ייר רעד ןיא ןוא ךיק יד
 ןרעג רעיײז טלָאװ רע .ןייטשנייא טינ ןפוא םושב ןליוו ךעלסיפ יד .'ועט
 רֶע טעװ סָאװ -- הנכס ַא רעבָא זיא ןזָאלרַאפ ייר יד ,ץעגרע טצעזעגוצ ךיז
 ?טרָא ןייז ףיוא קירוצ ןזָאלניײרא ןלעוװ טינ ךָאנרעד םיא טעװ ןעמ זַא ,ןָאט

 ,ךיז ןעמ טרַאװרעד ,טרַאװ ןעמ זַא ןוא
 ;ןגירשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ןיכעק יד
 ?רעהַא רעבעצ םעד טימ רימ וטסמוק רעדיוו ---

 ןיוש בָאה'כ --- ּפֶא ינוז טרעפטנע -- טשינ הגאד ןייק רָאנ טָאה ---
 ,ןגָארטעג פעט ערעסערג

 יד םיא טָאה -- ןבָאה הטרח טוג לָאמַא ךָאנ טסעוװ ,קנעדעג ,ונ ,ונ ---
 ,ּפוז ּפָאט םעד ןבעגעגקירוצ ןיכעק

 ןָא טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה רע .ןעגנַאגעג טינ ןינוז זיא לָאמ סָאד ןוא
 סָאװ ,ּפָאט ןפיוא ןלַאפעגרעדינַא ןוא טשטילגעגסיוא ךיז ,סופ ַא סנעמעוו

 ,טייקיסילפ רעלעקנוט ,רעקידוז רעד טימ ךעלברעש ףיוא ןגיולפעצ ךיז זיא

 | /  .*טירבענּפָא ךָאד רע טָאה סיפ עניימ ,יוא;
 קילגמוא רעד זַא ,ןטרָאד םיא טגנַאלרעד .עכַאירעינ קיטש ַארַאס --

 {ןּפַאכ םיא לָאז

 יד .טנייוװעג רעטיב ןוא ּפערט ַא ןופ גנַאהּפָא ןַא ייב ןגעלעג זיא ינוז

 -נָא ןטצענעגכרוד םעד ךרוד ןוא םינּפ עצנַאג סָאד טירבעגּפָא םיא טָאה ּפוז

 רעד ןגָאז רע טעװ סָאװ ?ןָאט רעטציא רע טעװ סָאװ .בייל סָאד --- ץכעוט

 | ?ןעמומ
 ר ע כ יז ןיוש רע טעוװ ריא וצ ןייג .ןעגנַאגעג טינ םייה ַא ןיוש זיא רע

 ַא יו ?רעביא טכַאנ יד ןעמ טפָאלש ווװ רעבָא ,גָאט רעד יוװ ,גָאט רעד .טינ

 -נקוקמוא ,ןטייווצ ַא וצ רעיוט ןייא ןופ ןעגנורּפשעג קיטכיזרָאפ רע זיא לזעה

 יד ןופ רעוװ רעדָא ,עמומ יד לָאמַא טשרעקָא טינ טייג יצ ,רעירפַא ךיז קיד

 רע טָאה ,לסעג:לָאטיּפש ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה רע ןעוו ,טשרע .תונכש
 טייוו ןּפעלש וצ טַָאהעג טינ ןיוש רע טָאה תוחוכ ןייק .רערעכיז טליפרעד ךיז
 זיא --- טַאהעג טינ רעסַאװ ןּפָארט ןייק וליפַא גָאט םעד ליומ ןיא .ךעלסיפ יד
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 ּיק ס נג י ג רעש ט ַא ק ..ש

 סָאד טכַאמעג ןוא ןעמווושעצ רעדילג יד רעביא לכאמ רעקימעט רעסיז ַא םיא
 | ,קידוועליפ טינ ,טכייל לרעּפרעק

 םיא טימ ןליּפש ןעמונעג רָאג לָאמַא טימ ךיז ןבָאה ןרעיומ ןוא ךעלסעג
 ,ּפָא ךיז טרעק ,ּפָא ךיז טלעטש ,רעטנוא טפיול ,טייג רע .שינעטלעהַאב ןיא
 ןעמ ...ןּפַאכ טינ רָאנ םיא לָאז ןעמ ...רעטייוו ןפיול טוװורּפ ,םוא ךיז טרעק
 -- צרַאמכ רעלעקנוט קיטש ַא ןיא ןײרַא טכירק רע ...ןגָאירעד טינ םיא לָאז
 טכערב ?ןקיטכענרעביא טינ עקַאט סָאװרַאפ ןוא ,ןטלַאהַאב ךיז רע טעװ טרָאד
 רענעכָארבעגכרוד ַא רָאנ זיא ָאד א ,טעז ןוא ערַאמכ רעד ןיא ןײרַא ינוז ךיז

 ..רעטײװ ט מ י װ ש ..רעטייוו רע טייג .ףיוה ןטייווצ ַא ןיא גנַאגכרוד
 -ָארג עלעקנוט קיטש ןייא ,ןסָאגעגנעמַאזוצ ץלַא ךיז טָאה ךעלעגייא יד ןיא

 קירוצ סע רע טבייה --- ּפָארַא טקניז לּפעק'ס ...טייג ןוא טייג רע .,,טייק
 ַא ..טנעָאנ ױזַא ךָאד זיא רע .,למיה םוצ ..רעכעה ך ַא 1 רעכעה ...ףיוא
 ףרַאד רע ...םיא וצ ךיז ןרעטנענרעד ןרעטש ליפיוזַא ...ךָאנ טָא ןוא ...ןרעטש
 ץלַא .ןרעטש ןייק טינ ,למיה ןייק טינ ,דרע וצ ןוא למיה םוצ ןייג טינ רָאג

 -ַאס קיטש ןייא ןרָאװעג ,ןסָאגעגפיונוצ ,טשימעגנעמַאזוצ םענייניא ךיז טָאה
 עצנַאג'ס ,לּפעק'ס ,ךעלסיפ יד .םענייניא ךיז טיירד ץלַא ...טייקלקנוט ענעטעמ

 -ע"ויש ,רערעװש סעּפע טרעוו'ס ,רעטכייל סעּפע טרעוו סע .,.דייוועגניא

 .ייר-ע-טיר

 ןיא ןעקניז ןביוהעגנָא טָאה רע גנירג יו ,טליפעג טינ טָאה ינוז ןוא...
 ןסַאילימילימ ןוא דרע ,למיה ןשיוצ טייקלקנוט רענעטעמַאס ,רעכייוו רעד
 | ...ןרעטש ענעטנַאילירב

 ,19432 יַאמ ,ָאטעג רענליוו
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 םיאנוש ןשיווצ

 -רַאפ 1929 רעבמעטּפעס ןיא זיא קענירַאמ ואלסידַאלװ ריציפָא רעד

 ןרָאװעג טקישרַאפ זיא ןוא יײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 רעד ןופ ריציפָא רענעזעוועג רעד טריצַאּפש טציא .דנַאלסור ןיא ףיט ץעגרע

 .ענליוו ןייז רעביא רעדיוו ײמרַא רעשיליוּפ

 -ָאיַאמ ןסיורג ַא טָאטש רעד רעטניה טאהעג טָאה קענירַאמ שטָאכ

 -טכַאנ יד .ןזיוװַאב ןטלעז טרָאד ךיז רע טָאה ,לצַאלַאּפ ןייפ רָאג ַא ןוא קעט

 -טָאילּפ עשיריציפָא ןוא ןגעיעג-דרעפ ,ןטרָאק ,טעטש עסיורג יד ןיא ןלאקָאל

 ,טשרעהַאב ןצנַאג ןיא םיא ןבָאה סעגירטניא ןוא סעק

 טכוד ,טלָאװ קענירַאמ ?טפול ןבָאה ףרַאד ,ןעמעטָא וצ ידכ ,שטנעמ ַא

 ַא ןָא וליפַא גָאט ןייא טינ רעבָא ןבעל טנעקעג ך י ו א םעד ןָא ,ךיז

 .טערַאבַאק ַא ןָא ,לטרעק
 -עגוצ טייהיירפ יד םיא ןופ טָאה ןעמ יװ ,קעװַא רָאי עכעלטע ןענעז

 עטסלאּפיצנירּפ יד רעביא קענירַאמ רעה רעדיוו טריצַאּפש טָא ןוא .ןעמונ

 ,טָאטש ןופ ןסאג

 -ןיא זיא טָאטש ןופ סעירעפירעּפ יד ןיא ,טנידעג רע טָאה ענליוו ןיא

 וו ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ לדנייש סָאד ,קלָאּפ רעטשרע רעד ןענאטשעג

 ,ןריציפָא-עדאגירב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ,ליוויצ ךעלריטַאנ רע זיא טציא

 רעד ,שולעּפַאק רענעצליפ רעלעה ַא ,טעדיילקעג טנאגעלע ןוא טכייל

 ,ןשטייגק ענעלָאטש טימ יו טסערּפעג שירפ גוצנָא רעטעוועטארקעג-ךעליורג

 -כער רעד ןיא ןוא אטלאּפ-טסברַאה רעד ןפרָאװרַאפ טנַאה רעקניל רעד ףיוא

 ,ראגיצ ןקיד ַא ןופ גױא טיר ַא טלקניפ רעט

 סע ןעוו ןָאטעגנָא ןייג ,ןטייצ עטוג יד ןיא לָאמַא ךיוא רע טגעלפ ױזַא

 ,רידנומ רעשיריציפָא רעד ןסערעד םיא טגעלפ

 יװ ױזַא סיוא ןעעז ןסאג עלאּפיצנירּפ יד ןופ רעייגכרוד עלַא טעמכ

 עטמַאַאב עליוויצ יד ,טײל-רעטילימ עשטייד יד ןענעז טצוּפעגסױא .רע
 יד ,טעטש עשטייד עטרידראבמָאב יד ןופ געט עלַא ןָא ָאד ןעמוק עכלעוו
 טינ ןעק םענייק .ןקעה צרעייז ןיא ןציזנייא טינ ךיוא ןענעק סָאװ םיצירּפ
 ױזַא טריצַאּפש סָאװ ,(קענירַאמ) רעה רעטנאגעלע רעד זַא ,ןלאפנייא
 ...ןייז רָאג לָאז רענעדירפוצ ַא ,רעקידלכיימש ַא ,סַאג ןרעביא טסיירד

 עג יװ ץלַא ."לארטש םענירג, םוצ ןירַא רע טייג סעוואקעשט ףיוא

5 



 יק ס נ י נג ר עש ט ַא ק .ש

 טימ עסַאק רעד ייב קידנעטש יװ טייטש טעפוב םייב סָאבעלַאב רעד .ןעוו
 קינעטרעטנוא טציא ךיוא טגָארט רע סָאװ ,לכיימש ןזָאלגרָאז-ךעלטיירב םעד

 רעד זיא ,לקניוו םענעי טנידַאב סָאװ ,רענלעק רעד ךיוא .ןטנעילק ענייז וצ

 .ןסקאוועגרעטנוא זיא רָאנ ָאלָאקיּפ רעד .רעבלעז

 יד ןגיוא יד ןיא ןײירַא ןזיּפש ןקענירַאמ ,טסעג עקילָאמַא יד ָאטינ
 קידנעטש טגעלפ טייצ רעד ןיא זַא ,ךיז טנָאמרעד רע ןוא סרעזייוו-רעגייז
 ךיז ןגעלפ וצ-רעטעּפש ...יקסרוגאז טאקָאװדַא רעָארגיזיירג רעד ןענײשנײרַא
 ײז ,טסעג ערעדנַא ןציז טציא ...עטנאקַאב ךָאנ ןוא ךָאנ ןזייוו ןביוהנָא
 רעשיליוּפ רעד טעוװעטאמש לקניוו ַא ןיא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא ךיוא ןענעייל

 ."ךימ םענג :ןקענירַאמ ייב ןטעב ךיז טלָאװ רע יװ ,"יננעיזדָאצ ץעינָאג;
 ףיוא ּפָא רעגנעל ךיז טלעטש ןוא ןטלַאּפש-סגנוטייצ יד רעביא טרעדנַאװ רע
 ַא .ןלאנָאיסעּפָארּפ ענעדיישרַאפ ךיז ןריסנָאנַא סע ווו ,טייז רעטצעל רעד
 עקידהמחלמ-רַאפ ךָאנ יד ןופ ָאד רע טפערט ןעמענ עטנאקַאב לסיב שּפיה
 רָאפ טגייל רעטסיימרעגייז ןוא רעריציּפַאט רעבלעז רעד .ןעגנוטייצ עגיה
 רעד ףיוא רעמיצ רעבלעז רעד וליפַא זַא ,ךיז טכוד .טעברַא עקיליב ןוא עכיג

 ךָאנ זיא ,ןעגנידרַאפ םוצ ןריסנָאנַא רדסכ ךיז טגעלפ סָאװ ,סָאג רענלַאוװַאז

 רעד ףיוא םערַאװ סעּפע ןקענירַאמ טרעװ לָאמַאטימ .ןעגנודרַאפ טינ ץלַא
 ןופ ךעלגעט ףיוא טמענ ,ןטייקנארק עכעלרעניא ,יקסוואלעב ר'ד, :המשנ

 יד ןיא םינּפ סָאד ןיירַא טמענ רֶע .222 סַאג-ײמרַא ,7---6 ןופ ןוא 10

 טגיוז רע .טסקעט ןטמארעגנייא ןיא ךיז טכַארטרַאפ ןוא רעגניפ עקידרענייב

 טינ וליפַא רע טקרעמַאב קידנטכארט ןוא קנַארטעג ןכעלרעטיב םעד םאזגנאל

 .. .יװ
 -נײרַא לָאמאטימ םיא טָאה -- ?ךייא ןבעל ןצעזוצ ךיז ןעמ ןעק ---

 ,םינּפ ןעיורפ גנוי ַא טלכיימשעג

 -- ,טלעטשעגפיוא שירעטילימ קענירַאמ ךיז טָאה --- רעייז עטיב --- יה

 ןוא --- טנַאה ןיא ןָאטעג שוק ַא טכייל ריא טָאה רע --- .עטיב ,רעייז עטיב

 :ָאד ךיוא רענלעק רעד זיא טָא

 ךיז יז טפור --- עסיז ןייק טינ רעבָא ,ייט ןוא ןשטיוודנאס רָאּפ ַא --

 .רענלעק םוצ ּפָא
 :ךעלביל טלכיימש רענלעק רעד
 . + + רעדייל ---

 רשפא ןוא .ןכַאמ םוצ טינ --- קענירַאמ טרעפטנערַאפ --- טייצסגירק ---

 ?טאלאס-סנירג א

 .רעטיב טלכיימש ןוא רענלעק רעד רעדיוו טרעפטנע -- . . . רעדייל ---

 -- ףיוא בייה ַא יורפ יד ךיז טוט --- ןייז לחומ זדנוא ריא טעװ ---

 | .בוטש ןיא רעכיז ,ױזַא ביוא ,זיא ןארָאטסער רעטסעב רעד

 ,גנורעױדַאב טימ ךָאנ יז טקוק רענלעק רעד

 טכײל .,ןעמלעטנעשזד ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ עמאד יד טלַאה קענירַאמ
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 .טַאּפ .י ןוא שטיוװועלעװיק .פָארּפ ,ןאמיינ .ח ,ףלָאו .י ,רענארש ,יקסניגרעשטַאק .ש ,שטיווראב .מ

 ,1949 ןירַאּפ

 ,קַאיַאש .ש ,יקסגניגרעשטַאק .ש ,ןַאמסָארג .מ :סטכער ףיוא סקניל ןופ -- .1940 ראי ןיא ןירַאּפ ןיא
 .רעדורב סמכילע םולש טציז סע .שטיוועלומש .ש ,קַאז .א ,שטיווראב .מ ,ןַאמענעל .ל



 ץייווש

 עווענעשז
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 ,ןאמכאר .ל

 ,עדארג .ח

 .ש ,ןַאמפוט

 -רעשטַאק

 וקכניג

 ןפיוא .1046 ץייווש --- עווענעשז
 'ארג .ח .סערגנַאק ןשיטסינויצ
 "ונ .מ ,יקסניגרעשטַאק .ש ,עד

 .גרעבלע .י ,ןַאמלעד

 .0 .1946 ,ץייוש -- עווענעשז

 ,ליזימ .נ ,יקסניגרעשטַאק

 יורפ ,ליזייס יורפ ,לבברדז

 ןוא ןייטשלעקניפ .י ,לבברז

 עדארג .ח



 דו נ ל מ ַאז

 ,ןטארדאווק ענעטנעמעצ יד רעביא קיטכיצ ןוא קיטכיזרָאפ טערט ,טמערָאעג
 ,דלודעג ...?רעבָא וו .רע סייוו --- ,סָאװ ךָאנ ,םיא טריפ יז ןעמעוו וצ

 ןשעמ ןבירעגּפָא טעּפירדרַאפ ַא ןגעק קָאטש ןטירד ַא ףיוא רע טייטש טָא ןוא
 יי ,"אקסוועלדאג אנעלעה ןָאלאסירעדיינש , :לדליש

 טרעטעלבעג ןוא רעמיצטרַאו ןיא ןסעזעג רעקידלודעגמוא ןַא זיא רע
 טציא ָאד טָאה רע סָאװ טכארטַאב טוג ןוא ןלַאנרושז-עדָאמ רעזירַאּפ עטלַא
 ךיז ןגעק ןפורוצסורַא טינ קיטכיזרָאפ טוג ןייז ףרַאד רע זַא ,ןָאטוצפיוא
 ןַא ןרעו זומ רע .ןכוזפיוא ךיא זומ םיא --- יקסוואלעב ,רד; ןוא ,דשח ןייק
 ."ןעמוק ץונוצ קרַאטש זדנוא ןעק רע .רעקירעזדנוא

 ןיא טליפרעד טָאה קענירַאמ ןוא ריט יד ןָאטעג ןפע ןַא ךיז טָאה ףוסל
 ,רעגניפ עקיצלַאמש-ךעלקיד טנַאה ןייז

 ַא ןיא טצעזעצ טיירב ךיז טָאה רע --- .ןעמָאנ ןיימ זיא אקשארומ ---
 -יפלעוו עיורג יד טימ טּפַאטעגמורַא קידנשרָאפ םיא ,ןקענירַאמ ןגעק לעטאפ
 | | .ךייא רעה ךיא ,רָאיאמ רעה ,טפיול טייצ יד ,ונ --- ןגיוא עש

 ,טנָארפ טייז רענעי ןופ טציא טמוק רע זַא ,טלייצרעד טָאה קענירַאמ
 טימ טקישעג םיא טָאה סָאװ ,עװקסָאמ ןיא עדַאסַאבמַא רעשיליוּפ רעד ןופ
 ןיא עיצאזינאגרֶא רעשירעטילימ-שילױּפ רעמייהעג רעד וצ ןוויטקעריד
 ךיז זומ עיצאזינאגרָא רענליוו יד .1 :ןענעז ןוויטקעריד יד .זיירק רענליוו

 יד ןופ רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןלעטש ףכית
 ןביוהנָא ףכית זומ עיצאזינאגרָא יד .2 ;טָאטש ןופ ןוא רעדלעוו עקימורַא
 ,סעדאלקס:רעוועג ןפאשנייא ךיז ,ןענעפָאװַאב וצ רעקראטש ךיז עיצקַא ןַא
 -יד ןבױהנָא .2 ;ןטמא ןוא סעיצוטיטסניא עשטייד עלַא ןיא ןעגנירדנײרַא
 ןרעטשעצ ןיא ןקירדסיוא ךיז ןפרַאד סָאװ ,ןטקַא-שזאטָאבַאס ןוא-עיסרעוו
 -רעװעג סאנוש םעד ןסיירפיוא ,ןגעוו-עיצאקינומָאק ןוא טרָאּפסנארט יד
 רעשטייד רעד ןיא סָאַאכ ַא ןעגנערבנײרַא ללכיב ןוא ןקירבַאפ ,ןלאנעסרַא

 -יצ יד ןטכינרַאפ סָאד :עטסקיטכיװ סָאד --- ןזָאלרעד טינ ןֹוא טפַאשטריװ
 ,ייז ןפלעה ,גנורעקלעפַאב עליוו
 טיִנ ןוא עדרָאמ עטריזַאר טאלג יד ןגיוצעג זעוורענ טָאה אקשארומ = |
 ױזַא יװ ,טגערפעגסיוא ןסאלעג ,ןקענירַאמ ןופ קילב םעד קידנעמענּפָארַא
 עג טָאה רע קלָאּפ ןכלעוו ןיא ,עינילטנָארפ יד רעבירַא סָאד זיא קענירַאמ
 רעד ןופ דנאטשוצ רעד סא טעז יװ ,רעטילימ ןשילױוּפ ןיא רעירפ טניד
 -יליוּפ ,םירבח ענייז ןעוועג ןענעז רע ,"עיװעשלָאב , ןיא ײמרַא רעשיליוּפ
 | ?המחלמ רעד רַאפ ןופ ןריציפָא עש

 יװ ,טציא ךיוא םיא ,קילב סעקשארומ קידנטלַאהסיוא ,טָאה קענירַאמ
 ךעלטייד ןוא רָאלק עגַארפ רעדעי ףיוא ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעגניײרַא ,רעירפ
 ,תוקיפס ענייק קידנזָאלרעביא טינ ,טרעפטנעעג

 / :טדיזעגסיוא קידהחיצר ןוא ןרָאװעג טמעראוועצ שזַא זיא אקשארומ -
 ,,,לווייט ַא רַאפ סָאװ וצ ?טעברַא-עיסרעוװיד רעד וצ ןטערטוצ ףכית ---|
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 ק ס נ י ג ר ע ש ט ַא ק .ש

 ןיא ןצנאגניא זיא עיצאזינאגרָא רעזדנוא ...?סעקיװעשלָאב יד ןפלעה וצ ידכ
 ,טולב ןיא לסיב ַא ךָאנ ןײגּפָא טרָאד ייז ןלָאז ...טריסערעטניאראפ טינ םעד

 רעמ ךָאנ ייז ,טציא זיא עבאגפיוא רעזדנוא ,טרעקרַאפ .סיוא טינ טכַאמ'ס
 ...שטייד םעד ןפלעה וצ ןעמוקסיוא זדנוא לָאז סע ביוא וליפַא ,ןכאוושוצּפָא

 !רָאיַאמ רעה ,ָאי
 ןופ ןוויטקעריד טמוקַאב סָאװ ,עװקסָאמ ןיא עדאסאבמא עשיליוּפ יד ---

 ןוא ,שרעדנַא רָאג ךאז יד ּפָא רעבָא טצַאש ,ןָאדנָאל ןופ גנוריגער רעזדנוא

 ,ןפראוווצרעטנוא ךיז ייז ביוחמ טייז 'ויא

 רעזדנוא ןפרַאװרעטנוא ךיז רימ ןלעװ סיוועג ,רָאיַאמ רעה ,ָאי ---

 -ייוו ףיוא ךיוא ןפָאה רימ ןוא רעהַא זיב ןָאטעג רימ ןבָאה סָאד ,עלארטנעצ

 לייוורעד .ןעמוקַאב ןלעװ רימ סָאװ ,ןוויטקעריד עלַא ןריפוצסיוא רעט

 | . . . רעבָא

 רשפא ןוא -- קענירַאמ רעביא םיא טקַאה ?רעה ןיימ ,ןייג ךיא ןעק ---

 ?ןרָאפקירוצ ךיוא

 טז ,ךעלריטַאנ .טשינ ךיא גָאז סָאד רָאיַאמ רעה ןיינ ,ָא --

 טציא  ָאד טָאה ריא סָאװ ,ןוויטקעריד יד .טסַאג רעטסעב רעזדנוא ריא

 -ריפסיוא רעזדנוא ןיא קיטשרענָאד ףױרַא ךיילג ךיא גָארט ,ןבעגעגפייא

 בילוצ .ןעשעג טינ סָאד ןעק רעירפ סָאװ ,רעייז טקידלושטנַא .טעטימָאק

 רע --- .ןפורפיונוצ ןעמעלַא רעירפ ךעלגימ טינ זיא תוביס עכעלדנעטשרַאפ

 ןיא רעטצנעפ ןכרוד ןגיוא יד טעשטראטסעגסיוא .טכַארטרַאפ ךיז טָאה

 ןטייב ךיג ױזַא ןיוש לָאז ןָאדנָאל זַא ,ןייז טלָאמעג סָאד ןעק, :ןײרַא למיה

 עלַא ןטייב ייז סָאװ ּפָארַא ןעניז ןופ טרָאד ןענעז ייז ,סָאװ ?ןוויטקעריד יד

 | *...ןטראווּפָא ...?רענעלּפ ערעייז גָאט

 געט ףניפ-ריפ ַא ןיא .טדערעג ןבָאה רימ יו ױזַא ,רָאיַאמ רעה ,ָאי ---

 יוזא יו ןדײרמורַא ןוא ןפערט וצ רעדיוװ ךיז ווו ןגָאזנָא ךייא רימ ןלעוו םורַא

 עיינ יד רָאפ ןעעז סע יװ ,ןעגנוגנידַאב יד וצ עיצאזינאגרָא יד ןסאּפוצוצ

 ,ןוויטקעריד

 -עג ךעלפעה ךיז ,סױרַא זיוה ןופ םאזגנאל ,קיטכיזרָאפ זיא קענירַאמ

 :טמעטָאעגּפָא רעיירפ רע טָאה סַאג רעד ףיוא קידנענעגעז

 "עג ךיז וצ רע טָאה --- רימ ןָא טעּפעשטעגנָא סָאד ךיז רע טָאה טָא --

 !לגיופ ַא לָאמניײא ןיוש --- טהנעט

 רענרוגדָאּפ רעד ףיוא ּפָארַא סַאג רעקיגרַאב רעד ךרוד קירוצ זיא רע

 ןענופעג ךיז ןוא עײלַא-שטיװעקצימ עלאּפיצנירפ יד ןטינשעגרעביא ,לסעג

 עכױה יד ןבױהעגסױרַא ךיז ןבָאה סע ןענַאװ ןופ ,לסעג ןלָאמש םעד ןיא

 רָאג ,טקוקעגמורַא קיטעמוא ךיז טָאה רע .הסיפת רעד ןופ טנעוו עטבלעגרַאפ

 ענעגנאגרַאפ :ןָאטעג לדניווש ַא טָאה סע ,ךיז טניפעג רע וװ קידנסעגרַאפ

 טָאה רע ,רעמַאק רעט263 רעד ןיא ,ןָאיליװַאּפ ןטשרע ןופ טנעוו יד ןיא ןרָאי
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 דו ב ל מ ַא ז

 ַא טימ ןוא םיא ףיוא טקוק ןעמ יװ ןָאטעג ּפַאכ ַא לָאמאטימ רעבָא ךיז
 ,געוו ןיא רעטייוו טזָאלעג ךיז לכיימש

 טכַאמעג .ןעגנאגעגכָאנ רדסכ םיא זיא ןעמָאנ רעד .יקסוואלעב ר"ד
 וצ ,ױזַא טוג .געוו לסיב רָאּפש ַא ךָאנ זיא רעטקָאד םוצ זיב ,קידלודעגמוא
 ףיוא ףױרַא רעדיוו רע זיא .העש עבלַאה עטוג ַא ךָאנ זיא טייצ-םענפיוא ןייז
 רעד ןופ ץיּפש ןופ ,טייל-רעטילימ ךס ַא .רעמינּפ עיינ ץלַא .סאג-טּפיוה רעד
 -עטסוּפ סע .,ץיירקנקַאה רעד למיה םוצ טעזגור קנַאב-לאנומָאק רענעזעוועג
 רַאפ רָאנ סָאניק יד ןיא טירטנײרַא רעד .רעטַאעט רעשיטָאטש רעד טעוװו
 ירד יד ןופ גרעב יד ןוא גראבסָאלש רעד זיא טנקלָאװרַאפ .רעטילימ

 סע .טנלע .ןטרָאג רענידַאנרעב ןיא קנעב יד ןעייטש עטמותירַאפ .ןציירק
 רעד :ךעלטעלב עטרעוװאשזרַאפ עקיצנייא יײז ףױא ןצנאט ןוא ןליּפש
 | . . . ךיז טרעטנענרעד טסברַאה

 ַא ,טרעדנוװרַאפ ךיז טָאה ,ריט יד טנפעעג םיא טָאה סָאװ ,טסניד יד
 ;רעה ןטנאגעלע ןפיוא קידנעוט קוק

 ,קפס ןופ סױרַא טלָאװעג יז טָאה --- ?רעטקָאד םוצ טפרַאד ריא ---
 ,טלכיימשעצ ךיז קעניראמ טָאה --- ?ַאה ,רימ ףיוא קיטנעק טינ ---
 --- רעייז עטיב ,עטיב --- טּפַאכרַאפ יו ךיז יז טָאה --- ,לחומ טייז --

 ,לטנאמ םעד םיא ןופ ןעמונעגוצ טָאה ןוא
 ,ענסנעּפ יד קידנשיוװ ,טנעיצַאּפ ןטצעל םעד קידנעעזרעד ,רעטקָאד רעד

 ;ףיט טמעטָאעגּפָא רעטרעטאמעגסיוא ןַא טָאה
 ,ךיז טצעז רעה ןיימ עטיב .רעטצעל רעד ,ןעקנאד וצ טָאג ,ונ ---
 זיא רע שטָאכ ,רעטקָאד ןטנאקַאב ןייז טנעקרעד ךיילג טָאה קענירַאמ

 ןייז וצ עציילפ ןטימ קידנעייטש ,יקסוואלעב .ןרָאװעג טרעטלערַאפ קראטש
 :טגערפעג שינאכעמ יװ טָאה ,טנעה יד קידנשַאװ ,טנעיצַאּפ

 ?ךיז ריא טגָאלק ךעלטנגייא סָאװ ףיוא ---
 :טלכיימשעג טָאה טנעיצַאּפ רעד
 ...עקידעגָאלק רעייז ןענעז ןטייצ יד ,רעטקָאד רעה טָא ---
 רעבָא ,טלעוו רעד ףיוא עלהמחלמ ַא סעּפע ךָאד זיא םעד ףיוא ,ונ ---

 זיא ,ָאי יעלעשטנעמ עניילק יד ,רימ ,םעד וצ ןָאט ר י מ ןענָאק סָאװ
 ?ךייא זיא טרָאפ סָאװ

 רָאנ ,טנוזעג ,טוג רעייז ךיז ליפ ןיילַא ךיא ,רעטקָאד רעה ,תמאב --
 ,גנומיטש יד עילאק ןכַאמ ן ר ע ט ע װ יד ...רעטקָאד רעה ,ןטייצ יד

 רָאג יקסװַאלעב רעטקָאד רעד ךיז טָאה טנעיצַאּפ םענדָאמ ַאזַא ףיוא
 עכעלטיירב ענייז טכארטַאב ,םיא וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .טכירעג סינ
 רע .םיא ןגעק טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה ענסנעּפ יד קידנעוטנָא ,סעציײלּפ
 ךיז טזָאלעגּפָארַא ןוא ןײרַא ןגיוא יד ןיא טנעיצַאּפ םעד טקוקעגנײרַא טָאה
 ,לוטש ןייז ףיוא

 ?תועט ןייק טינ ךיא בָאה יצ ---
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 וק ס ניי ג ר עש טַא ק ..ש

 ..טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע
 טָאה -- יקסוואלעב 'וואלסידאלוו רעה ,תועט ןייק טינ טָאה ריא ---

 ךיילג םיא טָאה סָאװ ,רעטקָאד ןטרעדנווװרַאפ םעד ןפלָאהעגסױרַא קענירַאמ

 | ;ןסירעגרעביא

 טעז רע ןעמעוו טינ ץלַא רעבָא ךָאנ טביולג רע --- ...עקַאט וטסיב ---

 | | יײעקַאט וטסיב ---

 | ...םארבא עקַאט ןוא ,ךיא עקַאט ,ָאי ---

 ,ןוא לוטש ןופ ןָאטעג ביוה ַא ךיז יקסוואלעב טָאה --- !םארבַא --

 יװ עז ןוא ?ָאד וטסמוק יװ --- :ןעירשעגסיוא ,ןקענירַאמ קידנרעמאלקמורַא

 ..?ארומ ןייק טינרָאג טסָאה וד ןוא טייצ ַאזַא ןיא !טנאגעלע

 גנַאל ,גנַאל ןיוש ןענעז סָאװ ,ןוז ןוא עטַאט יװ טשוקעצ ךיז ןבָאה ייז

 ןיוש ןענעז סע זַא ,ןסעגרַאפ יוװ ןוא טיירפעג ךיז ןבָאה ייז .טדיישעצ ןעוועג

 ןיא טנגעזעג טָאה יקסוואלעב רעטקָאד יװ רָאי עכעלטע ענייפ ןגיולפרַאפ

 .יקסירַאבַאט םארבַא רעליש םעד ,גנילביל ןייז טעטיזרעווינוא

2 

 רע .ם א ר ב א  םיא טפור ןעמ זַא ,ןסעגרַאפ טפרַאדַאב טָאה רע

 ןופ ןעמָאנ ןטיול ךיז רע טפור טָאטש ןיא ָאד זַא ,ןסעגרַאפ טרָאטעג טיג טָאה

 ןיא טציא רָאג ךיז טניפעג סָאװ ,קענירַאמ ווַאלסידַאלװ ריציּפָא ןשיליוּפ ַא

 ןופ ןקענירַאמ טנעקעג טָאה םארבא ,תמא .דנַאלסור ןיא ץעגרע גנוקישרַאפ

 רע רעדייא ,ךיוא טָאה רע .טנרעלעג ןעמַאזוצ ןבָאה ייז ןעוו ,ןרָאיײלוש ענייז

 טרידוטשעגסיוא ,םעד ףיוא טנָארפ טייז רענעי ןופ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה

 ויא סע .טעקיטע עשיריציּפָא ןוא ןרינַאמ עשיטַארקָאטסירַא ןופ םינפוא יד

 טלָאװ .ןבעלוצנירַא ךיז טוה רעיינ רעד ןיא ןעוועג רעווש ךָאד רעבָא םיא

 רעדנַא ןַא ןיא ןריפכרוד סעבַאגפױא-ספמַאק ענייז טפרַאדעג שטָאכ רע

 "ייז רעק ןדעי ןיא ךיז לָאז רע ןגייא וצ ןעוועג רעבָא םיא זיא ענליוו .טָאטש

 ךיז טָאה רע .ןרָאי ענעגנַאגרַאפ ,ןבעל ןגייא קיטש ַא ןענָאמרעד טשינ םענ

 יַאּפ ןשיװצ שטָאכ ,עטנאקאב ןייק ןפערטוצנָא טשינ ןטיה טפרַאדַאב טוג

 טגעלפ רע ןעוו ןעוועג זיא רעגרע .טַאהעג קינײװ רעירפ ייז רע טָאה ןקַאל

 ,ןסייוו ןופ קידנקרעמַאב ייז ,רע טגעלפ ןַאד .ןדיי עיטרַאּפ ַא ןענעגעגַאב

 םיא לָאז רענייק .רעטצנעפ ַא ןיא ןקוקרַאפ ךיז רעדָא רעיוט ַא ןיא ןײגניײרַא

 ןייז ןופ ןטייצ עטסרעווש יד ןעוועג ןענעז סָאד .ןקרעמַאב טשינ ,ןעז טשינ

 ןעמ יװ ,ןריּפשרעד רע טגעלפ ןרישרַאמייברַאפ ןגעלפ ןדיי יד ןעוו .ןבעל

 יערעװש יד טימ ןצרַאה ןיא םיא טצעזעג ןוא ןעגנַאגעג םיא רעביא טלָאװ

 .סיפ עטרעטַאמעגסיוא

 .עידָאלָאװ --- ןעמָאנ ןטירד ןייז ןסעגרַאפ טרָאטעג טשינ ךיוא טָאה רע

 ןוא רעדלעװ יד ןיא ןעניפעג רָאג ךיז ףרַאד סָאװ רעד ,ןיקרַאב עידָאלָאװ
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 ױו -ב 5 מט ַא ז

 -לעפַאב רעד ןשיװצ גנוגעװַאב ַא .גנוגעװַאב עשינַאזיטרַאּפ ַא ןעלקיװטנַא
 .ןעייר סאנוש ןיא עיסרעוויד ,ףמַאק ,שזַאטָאבַאס ןופ גנורעק

 טצנַאטעג יו ץלַא ןבָאה סע .,ןפָאלשנייא ןענעק טשינ רע טגעלפ טכענ יד
 ןבָאה סע .געט ענעגנַאגרַאפ ןופ ןעגנוריסַאּפ עקידמליפ יד ןגיוא יד רַאפ

 טָאה ןאשטּפאט רעד .תומולח-סטפנוקוצ עשיטסַאטנַאפ ןזָאלעג ורוצ טשינ
 .ןעגנוגעוװַאב עקיאורמוא ענייז ןופ טצכערקעג

 ךיז רע טלקיוו .גָאטרַאפ ןרַאש ןופ גיוא ןַא םיא ףיוא ןיוש טקוק טָא
 רע ,ךוּפ םענעדייז ןיא םינּפ סָאד ןייא טקניז ,קעדוצ ןטימ םורַא רעמ ךָאנ
 -שירפרעד ַא ןייטשפיוא ,ןפָאלשניײא .ץלַא ןופ ןסעגרַאפ טציא ןלעװ טלָאװ
 ןלופ םייב ןוא טורעגסיוא טוג ןייז ךָאד ףרַאד ןעמ .רעטורעגסיוא ,רעט
 -סיוא סיורָאפ ןופ ןייק טשינ טימ הלילח ןלַאפוצנירַא טשינ ,לכש ןרָאלק
 | ,גנַאג ,גנונעװַאב ,טרָאװ ןטנכערעג

 ןשיליוּפ םענעזעוועג ַא ןופ עלָאר יד ןבעל ןיא ןליּפש וצ זיא טכייל טשינ
 ,ןייז טשינ ןעד ןעק .קיטכיזרָאפ ,טיהעג קרַאטש רָאג ןייז ףרַאד ןעמ .ריציּפָא
 ןופ ןיוש לָאז רע ןוא טקרעמַאב םיא ןיא סָאװ ןבָאה לָאז אקשארומ רעד זַא
 טציא ןדניברַאפ ךיז ָאקשארומ ךָאד טעװ רעכיז ?טריּפשעגכָאנ ןרעוו םיא
 ףרַאד ןעמ ,רָאלק זיא ןבעגנייא טשינ ךיז טעװ ץנוק רעד זַא .ןָאדנָאל טימ

 -טנע רעד ןענַאװ זיב ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןיוש ,ןייז רקוע ןענַאד ןופ רעבָא
 .ןעמוקנָא יז ֹוצ טעװ ןָאדנָאל ןופ רעפ

 ןוש רע טָאה טָא :תומולח עסיז ייברַאפ ןבעווש סע ןוא טלמירד רע
 "וקַאב רעכיז רע טעוװ ָאטעג רענליוו ןופ ,רענַאזיטרַאּפ קילדנעצ ןטשרע םעד
 רעד ןיא ןעילפ ןעיָאװנָאקןַאב .רעמ טשינ ביוא קילדנעצ רָאּפ ַא ךָאנ ןעמ
 סעידָאלָאװ טימ ךיז ןעק ,טרעטיצ אנוש רעד .,רעטנורַא לָאט ןיא ,ןטפול
 עלַא .דיירפ ַאזַא !רענַאזיטרַאּפ רעטרעדנוה .ןבעג טשינ הצע ןייק הנחמ
 ןוא ןענערב רענַאזיטרַאּפ ענייז ,טנפָאװַאב רעוועג-ןישַאמ ןוא ןסקיב טימ
 -נרַאג עשישטייד ,רעטיג עשהכולמ ,ןקירבַאפ ןטכינרַאפ ,ןקירב ףיוא ןסייר
 -רָאּפָאר רע .טיוט ןופ ,ןרעגָאל ןוא סָאטעג ןופ ןדיי טיירפַאב רע ןוא ,ןענָאז
 20 ןסירעגפיוא ןיוש טָאה הנחמ ןיימ :עװקסָאמ ןיא ,רעטנעצ ןיא טריט
 ַא ךיז טיג רע ןוא ..ןענָאזינרַאג 4 טעטכינרַאפ ,ןעיאװנָאקזַאב עשיצַאנ
 .רעטקַָאד רעד םיא ןבעל טציז סע ,ןגיוא יד סיוא שיוװ ַא ,ףיוא ּפַאכ

 - .ץרוק רעבָא ,טוג רעייז ,םַארבַא ,ןפָאלשעג טוג ---

 ןיב ףָאלש ןיא ךיוא זַא ,סיוא ךיז טכוד רימ שטָאכ ,ןפָאלשעג יבַא ---
 -עג רימ טלָאװ סע ןעוו ,דניירפ רעביל ,ךַא ...ןעמונרַאפ ,ךַאװ ןעוועג ךיא
 ..םולח ןיא סָאװ-רָאנ יו ןבעל ןיא רעטייוו ױזַא ןעגנַאג

 :טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז טָאה רעטקָאד רעד
 זַא ,טשינ ןיימ רעבָא !ץעידָאלָאמ .ןעוועג ןילרעב ןיא סיוועג ןיוש ---

 רעד רעטנוא סעּפע בָאה ךיא ךיוא ,ָאי ,ןיב ךיא ווו ןסעגרַאפ בָאה ךיא ךיוא
 ,ןָאטוצפיוא סָאװ ןזיוװַאב טייצ

 ,טקידנערַאפ טשינ די-בתכ ןיא זיא גנולייצרעד יד --- .דער ןופ .מַאב
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 טױט םוצ עטפשמראפ ןשיווצ םנילע-םולש

 טינ ןדיי ןיוש ןלעװ לָאמנייק .ןכאל טינ רעמ ןדיי ןיוש ןלעװ לָאמנייק
 ןבָאה ןעקנאדעג עכלעזַא ..,לָאמניײק ,לָאמנייק ..,רעטַאעט ןליּפש טינ ,ןעגניז
 עטסקילורג יד ןיא זדנוא ןיא טלקיװטנַא טײקטמיטשַאב רעשיגָאל טימ ךיז
 וצ ןרָאװעג טריפעג ןענעז ענליוו ןיא ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעוו געט
 -םולש ןטמירַאב ןופ ףורספליה רעד ןורכז ןיא ןבילבעג זיא סע .הטיחש רעד
 :ָאטעג רענליוו ןופ ןרעיוט יד רַאפ ,רעצעזטפירש בייל רָאטאטיצער-םכילע

 !רעצעזטפירש בייל ןיב ךיא ,רימ טפלעה ,ןדיי ,ןדיי ---
 "עג טױט רעד וװ רעיױט םוצ ןדיי ןדעי טגָאיעג רעבָא טָאה קערש יד

 טײג סע רעװ טלייטעגסױא טָאה רעװעג סייה ןוא טלַאק טימ טרעצנַאּפ

 .ןבעל לייוורעד טביילב סע רע ןוא ,הטיחש רעד וצ ן י ו ש

 -טפירש ןופ ןפורספליה יד ןטינשעג ןבָאה ןצרַאה ןיא סרעסעמ טימ יו

 ךיוא ,ראיטקַא ןופ ןעמָאנ ןטימ ןעמאזוצ ןָאטעג ץילב ַא טָאה'ס .ןרעצעז

 ןיא 2? ם כ י ל ע"םמ ו ל ש טציא ...רעבָא ,םכילע-םולש ןופ ןעמָאנ רעד

 ןוא -- !טױט םוצ עטּפשמרַאפ ןשיװצ ?םוקמוא ןוא הטיחש ןופ ןטייצ

 -- ןבעל רעצימע ןביילב ןיוש לָאזס ןעוװו ,וצרעטעּפש וליפַא ,טציא טינ

 ?ןָאט וצ ךַאל ַא ןביולרעד דיי זיא טינ רעכלעוו ךיז טעװו

 . יןכאל טינ ןדיי ןיוש ןלעװ לָאמנייק ---

 ןַא -- לָאמאטימ ןוא געט עקיטולב יד ךָאנ קעװַא םיוק שדוח ַא זיא

 :ןרעױמ-ָאטעג יד ףיוא טאקַאלּפ רעשילרעטסיוא

 ןיא רָאפ טמוק ,1 942 ראונאי ןט 1 8 םע ד

 ,טרע צנָאק רע טש רע רעד רעטַאעט-דָאטעג

 -ייברַאפ ןייא טינ טָאה -- ?טרעצנָאק ַא -- ,םלוע'תיב ַא ףיוא ---

 .טלכיימשעג רעטיב רעייג

 -עגסיוא ןעוועג ןשיפא - טרעצנָאק יד ןבעל עקַאט ןענעז ןגרָאמ ףיוא

 ."ןטרעצנָאק ןייק טינ ןעמ ט כ ַא מ םלועיתיב ַא ףיוא, :ןעגנוזָאל טּפעלק

 .לופ ןעוועג זיא ,טנװָא ןיא רעטַאעטיָאטעג סָאד רעבָא

 ,"טרעצנָאקק ַא וצ זַא ,ןזיװַאב טָאה םארגָארּפ ןופ בייהנָא רעד ןיוש

 .תוכייש םוש ן יי ק טינ סע טָאה

 עטּפשמרַאפ ןופ יירשעגסיוא רעסיורג ןייא ןעוועג רעכיג זיא סָאד

 יד ןופ קנעדנָא םוצ ןָאטעג הליפת רוביצב ָאד ןבָאה עכלעוו ,עטגלָאפרַאפ

 יענעסירעגקעוַא ןבעל ןופ טשרָאקָא
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 דוב ?ל מט ַאז

 רעד רָאנ יװ ,-- ?ןצרַאה ןופ רעקאמשעג ןענייוו רימ ךיז טליוו'ס;
 זיא ,רעכאילב יתבש רָאיטקַא ןופ רעטרעו סקילאיב טרעהרעד טָאה םלוע
 ןָאטעג עּפילכ ַא רעװ טָאה לקניוו ַא ןופ .לַאז ןיא רעטיצ ַא ןעגנאגעגכרוד
 ,טגָאלקעצ לַאז ןיא םלוע רעצנַאג רעד ךיז טָאה דלַאב ןוא

 -ױט רעקילדנעצ יד ןגױא יד רַאפ טכיוטעגפיוא לָאמאטימ ןבָאה סע
 .עטעדרָאמרעד רעטנז

 ,.,הליפת

 ,"טייק ענעדלָאג, סצרּפ ןופ ןטנעמגארפ ןעוועג ןענעז תוליפת יד ןוא
 :עיסנארעפנָאק רעד טעדלעמ לָאמַאטימ ..,ןוא אבכוכ-רב סנדַאפדלָאג

 -ָאמ ַא ןריפסיוא (ענוװָאק ןופ) םולבטָאר רָאיטקַא רעד טעװ טציא ןוא;
 | ."םכילע-םולש ןופ גָאלָאנ

 טסולג סעק סקילאיב ךָאנ טציא .טפעלּפעג ןבילבעג זיא םלוע רעד
 -- רעמינּפ יד רעביא ךָאנ ךיז ןרעליוק ןרערט ןעוו ,"ןענייוו רימ ךיז
 ןױש זיא רע ןטכַארט טינ רעבָא טזָאל םולבטָאה ? ם כיל ע-םו ל ש
 רעד וצ טינ ,תושביה תומצע יד ...עז --- םלוע רעד ןוא .סנארט ןלופ ןיא
 יז ןיא ןָא ךיז ןבייה ךעלרעייפ --- רעקיטכיל ,רעסערג ןרעוװ ןגיוא .ןענעק
 -ול ןופ ץמש ַא רעיורט ןרעטנוא ןופ םענייא ייב ךיז טזיײװַאב טָא ,ןדניצ
 -טרעדנוה ,ןטנעצ ַא ייב ,לכיימש ַא ןופ קסאילב ַא ןטפניפ ַא ייב ,טייקרעט
 רעד טכַאל טָא ןוא ןעלכיימש ןָא ןבייה רענייב יד --- ,רעדנוװ ,ָא ןוא ןטס
 ..ןצרַאה ןופ רעקאמשעג טכַאל --- םלוע

 ןָא ךיז טנָאמרעד םלוע רעד ןוא "תורצ לקעּפ ַא; טנעייל רָאיטקַא רעד
 רעד רעבָא ,ןכיילגרַאפ וצ טינרָאג ןענעז תורצ עקיטציא ,תמא ...ענעגייא יד
 יװ ןצרַאה ןלופ ןופ םלוע רעד טכַאל טָא .םיזמר טימ ףיוא סע טמענ םלוע
 :ףרשנ םעד דיי םעד טגערפ ?לעטאווָאדעלס, רעד ױזַא

 "?טסנערב וד תעשב םייה רעד ןיא ָאטשינ דָארג וטסיב סָאװרַאפ;
 ;:טלַאק םיא טרעפטנע דיי רעד ןוא
 ריד טלָאװ ,השעמ תעשב םייה רעד ןיא ןייז לָאז ךיא זא ןוא ,ונ; ---

 "?רעגנירג ןעוועג ןיוש

 ...רעטרעוו עקידתומימת יד טָא ןופ טינ ןעמ טכַאל יװ

 ןופ לײטדנאטשַאב רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג ןָא ןַאד ןופ זיא םכילע םולש
 ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןבייהעגנָא טָאה סע סָאװ ,בעוועג-ןוחטיב ןסיורג םעד
 .עיצאזינאגרָא-רענאזיטרַאּפ יד ,ןדיי ענעבילבעגסנבעל יד ןשיוצ ןעניּפש וצ

 -יישרַאפ יד ןגעק ךיוא ףמַאק ןופ לטימ ַא ןרעוו קרעוו סמכילע םולש
 ,ןראטינגיד עשידיי ענעד

 טינ ריש טמוק ,רעטַאעטיָאטעג ןיא עימעדאקא-םכילע-םולש ַא ףיוא
 רעד ףיוא ףיורא ןרישרַאמ "בולק-טנגוי, ןופ רעדניק יד ןעוו לאדנאקס ַא וצ
 ;לדיל ןייז סיוא ןעגניז ןוא ענעצס
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 יק ס נג ג ר עש טַא ק ..ש

 םיאבג ערעזדנוא
 ,דרעב עגנַאל ,עגנאל יד טימ

 םיאורב-ןשטנעמ עדליוו ,עדליוו
 ,דרע יד טינ ייז טגָארט'ס

 שממ ןעמ ןעק ןייגסיוא ,ןייגסיוא

 :סָאד טָא ןעזוצוצ

 שמש רעזדנוא ןסינ ,ןסינ

 יי!זָאנ רעד רַאפ זדנוא טריפ

 עטצעל יד ןעגניז םייב ןבָאה ןוא טרַאזַאה ןיא ןײרַא ןענעז הרבח יד

 "עג ןענעז סע וװ ,רערעהוצ ייר רעטשרע רעד ףיוא ןזיוועגנָא תורוש ייווצ

 טנגונגַאב זיולב ךיז ןבָאה עטצעל יד ,לסייטש ןופ עטשרעביוא יד ןסעז

 ןבעגעג גנוטכַא רעטייוו ףיוא ןיוש ןבָאה ןוא לאז ןופ ףכית ןײגסױרַא ןטימ

 ,ןעמכילע-םולש ףיוא
 .ןעמ טניפעג טכוז ןעמ זַא ןוא

 רעד ןופ עינאוערָאה עקידמישדחייווצ יד טכַאמעג-טינוצ ןבָאה ייז

 ,"קיירטשרעניה; םעד ןליּפש טרעװרַאפ ןוא בולק-טנגוי םייב עיצקעס-מארד

 ןשיװצ ?ןעגנומיטש עטנוזעג ןייק טינ; ןעגנערבנײרַא טנעקעג טָאה סָאװ

 | | ,טנגוי רעד

 .ןעמכילע-םולש טאהעג ביל סרעדנוזַאב טָאה טנגוי יד עקַאט

 ענייז טימ ָאקּפיל ןילבול ןופ טילּפ רעקשטיגנוי רעד ךיז טנָאמרעד'ס

 רעקיכלימ רעד היבט; ןוא *ָאטעג ןיא לדנעמ םחנמ, ןעגנופַאש עקיטכערּפ

 ,"ָאטעג ןיא
 -סקלָאפ יד ,םכילע-םולש רעסיורג רעד יו טנגייארַאפ ָאד טָאה ָאקּפיל

 ,גנופַאש ןייז ןיא לטרעווסקלָאפ םעד ,ךארּפש

 ריא סָאװ ,זיא ךייא טוג יװ ,ןדיי, ןָאקּפיל ייב טגָאז ָאטעג ןופ היבט

 ,"ךייא זיא'ס טכעלש יו טינ טסייוו

 "רַא ןייז ןופ ןדיי יד טימ ןגרָאמירפ ןדעי ךיז טסירגַאב לדנעמ-םחנמ |

 טביירש לדנייש-ענייש ןוא *!םיתמ ךייא ןגרָאמ רעטוג ַאק :עּפורג-סטעב

 םיא לָאז סע םיא טשטניוװ ןוא ןעלדנעמ-םחנמ וצ רעגאל ןיא ָאטעג ןופ

 ,"לארשי רבק וצ ןעמוק ןבעלרעד וצ; ןעמאמ ריא ןופ הכרב יד ןעמוקנָא

 .ןדיי עכעלקילגמוא יד ןופ שטנוװ רעטסערג רעד ןעוועג ןַאד זיא סָאװ

 ןעגנאגעגכרוד זיא ָאטעג ןיא עימעדַאקַא - םכילע-םולש עטצעל יד

 רעזדנוא טינ טסַאּפ רעיורטא רעטרעװ סרעפעפ קיציא ןופ ָאטָאמ ןרעטנוא

 ."םינּפ

 זיא סע ןעמעװ ,רענאזיטרַאּפ רעטרעדנוה ןסעזעג ןַאד ןענעז לָאז ןיא

 ידי .ג .א טנאקַאב רעטעּפש זיא סָאװ ,געוו רעסיורג רעד ןענאטשעגרָאפ

 ."עטיל ןוא דנאלסורסייוו ןופ רעדלעװ יד ןיא ענליוו ןופ רענאזיטרַאּפ עש
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 דונ 2 מ ַאז

 ,ןכארק ןטלעוװ עטלַא יװ טרעה
 ,טכַאנ יד ייז ףיוא טמוק סע יו
 --- ,ןכאל רימָאל ,ןכַאל רימָאל
 !טכַאלש ןיא טפלעה רעטכעלעג רעד

 יד טימ טשימעגפיונוצ ןַאד ךיז טָאה רעטכעלעג-םכילע-םולש רעד

 -עפמעק ןוא טומ טימ טרעצנאּפרַאפ ןוא ןרעפעפ קיציא ןופ ןזרעפ עקיטומ

 .ןדיי רעטנזיוט ןוחטב ןשיר
 ...?לָאמנייק ...ןכאל טינ ןדיי ןלעװ לָאמניײיק

 ,לָארַאּפ-רענאזיטרַאּפ ר ע ד טָא ..."וד זַא לָאמנייק טינ גָאז? רעבָא

 -ָאה רענעכָארבעגמוא סהיבט ןופ עזארפאראּפ ַא ךעלטנגייא ךָאד זיא סָאװ

 וצ ןליוו םעד ןצנאגניא ןכערבעצ וצ ןזָאלרעד טינ טָאה ,ןוחטב ןוא גנונעפ

 ,המקנ ןוא ףמַאק
 טפראדעג טינ ןדיי ןבָאה ,עטכישעג רעייז ןיא לָאמניײק זַא ,ךיז טכוד

 ןענעז ייז ןעו ,טײצ ר ע ד ןיא יװ ,קרעװ סמכילע-םולש קיטיינ ױזַא

 .לוויטש ןקיצערקנקַאה ןרעטנוא ןגעלעג
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 ָאטעג רענליוו ןיא

 ןופ ןייארַאפ רעד :רעױמ-ָאטעג יד ףיוא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןטַאקַאלּפ
 -ץפַאק ןיא יאמ ןט2 םעד ןייא טנדרָא ,ןטסיטרַא ןוא ןטארעטיל עשידיי
 רעשידיי רעד ןיא גנילירפ, .נ .א טנװָא ןַא ,לסעג רעלוואש רעד ףיוא זיוה
 ,"ךוטארעטיל

 לָאמסָאד רעבָא .ןדייר טנעקעג זיולב ָאטעג ןיא ןעמ טָאה גנילירפ ןגעוו
 ,..טדערעג טינ גנילירפ ןגעוו רימ ןבָאה

 .עפַאק ןיא טסערּפעגפיוננוצ ןסעזעג ןענעז ןַאמ טרעדנוה עכעלטע
 -ַאב טכיל עכעלזָאר ַא טָאה לאז קע ןיא זיולב .לקנוט .ןעוועג זיא ליטש
 ןירעלטסניק יד ןכלעוו ףיוא טנווייל ןסיורג ַא טנאוורעדָאפ רעד ףיוא ןטכיול
 טָאה סָאװ ,זעב טעקוב ןטנוב ,םענייש ַא טלָאמעגסױא טָאה רעוועקצוס לחר
 רעדָא ,טרעייפ טנייה ,ןטכענ זַא :טנָאמרעד טָאה סָאװ ,ןליפ וצ ןבעגעג
 / ,יאמ ןטשרע םעד ,טלעוװ יד ןרעייפ ףרַאד

 4,000 .ָאטעג רענליוו ןיא טבעלעגכרוד ןַאד רימ ןבָאה געט עקירעיורט
 טריפ ןעמ זַא ,דײרסױא ןרעטנוא ןענעז ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי
 ןענעז ןוא ראנָאּפ זיב ןרָאװעג טריפרעד ,ָאטעג רענוװָאק ןיא רעבירַא יז
 רעזדנא ןופ ןיטעלויב-ָאידַאר רעמייהעג רעד .ןרָאװעג טעדרַאמעגסיוא
 ַאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןדיי יד זַא ,ןסיוו וצ טיג ,עיצאזינאגרָא-רענאזיטרַאּפ

 ןופ קילבנָא ןיא .ןטסירעלטיה יד ןגעק דנאטשרעדיוו ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה
 ךיז ןגרָאזַאב רעטפאהרעביפ ַא רָאפ טמוק ,עיצאדיווקיל רעקיטליגטנע רעד

 (קאלעב ,ןיטקיט ,לעּפע ,יקסריווס) עכעלטע ןוא ןדיי יד ייב רעוועג טימ
 טױט םוצ טקיניײּפרַאפ ,טּפַאכעג רעוועג םעד טימ ָאּפאטשעג ךרוד ןרעוו
 ..ןליוק עקיאילג ףיוא יו טציז ָאטעג סָאד ןוא

 טינ ךיוא ןוא .זדנוא וצ טינ טרעהעג טלעװ רעד ףיוא גנילירפ רעד
 טציא ןעמוקעג רימ ןענעז "רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנילירפ , ןגעוו
 .ןרעה

 ,יאמ ןטשרע םעד םָאזניימעג עלַא ,לאקָאל ןיא ָאד ןרעייפ רימ ןעוו;
 ןַאמרעה סיוא טפור -- *?ָאטעג רעװעשרַאװ סָאד טציא ףמַאק ןיא טייטש
 -עגפיוא ןָאטנָאּפס עלַא ךיז ןבָאה רימ --- ?!רעפמעק יד דובכ, -- ,קווק
 ,טלעטש

 רעיורט ןוא רעצ םעד סיוא טקיטיײװ יקסוועזירק עלייק יו םעדכָאנ ןוא
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 רוב 5 טַאז

 דיל ןיא ענעבילברַאפנבעל יד ןופ גנונעפַאה ןוא ענעמוקעגמוא יד ךָאנ
 :רעטרעו סרעוועקצוס .ַא ןקריוו *רעליטש ,רעליטש.

 ,למעלפעג רענליוו רעד ןייז טמעשרַאפ טינ לָאז ָאט
 ..למערד ןקישַא רעטנוא םיוק-םיוק ךָאנ טקנַאצ סָאװ

 עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ טציא ליּפשיײב ַא ךיז ןעמענוצּפָארַא ףור ַא יו
 .אלייוו

 !טורַאב ןטרַאװ טינ
 --- ,טולב ףיוא טולב טימ
 !ןזייא סָאד ןָאט םענ ַא

 רערעל רעד טפור סע ,םוַאבנייש טקיטייװ סע ,יקסנושאי ךָאנ טדער סע
 ,;קינשטַאבַאק

 ןבַאה רימ ןעוו טקעדעגוצ זדנוא טָאה למיה רערעטצניפ ןסַאּפ עלָאמש

 ןרעטש עקיטכיל רעבָא .,למיה רערעטצניפ .טכיילשעג רעזייה יד וצ ךיז
 רעטכידעג רעד ןיא ךיוא זַא ,ןזייוו טלָאװעג יו ,טלקניפעג זדנוא וצ ןבָאה
 ,גנילירפ ןסיורג םעד וצ געוו םעד ןעזרעד ,ןעזרעד טכיל ןעמ ןעק שינכשוח
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 םיוט סנרעכנטיוו קיציא

 ָאמעג ןיא בַאטש-רענאזיטרַאּפ ןופ ךידנַאמָאק םייב

 גנאל ןיוש טָאה ,(ָאיּפפ) *עיצאזינאגרָא רענאזיטרַאּפ עטקיניײארַאּפ , יד

 -רעוו ַא ןריפכרוד ןסָאלשַאב ןוא ,עגאל רעד ןופ טייקטסנרע יד טצאשענּפָא

 ,רעוועג ןופ ןוא רעפמעק עיינ ןופ עיצקַא-סגנוריב

 ןענעז רעפמעק לָאצ יד .ןסקאוועג קרַאטש ָא"ּפפ יד זיא טייצ עטצעל יד

 יד ןיא .ןעמעלַא רַאפ גונעג ָאטינ זיא רעוועג רעבָא ,רעמ ןרָאװעג עקַאט
 ,ןטַאימעלוּפ ייווצ זיולב ןארַאפ ןענעז ,ָאטעג ןיא ןלאנעסרַא-רעוועג עמייהעג
 ץלַא רעבָא ,ָאד ןענעז ןליוק ןרעװלָאװער ,ןטאנַארג ,תמא .ןסקיב עכעלטע
 וצ ןלייטרַאפ וצ רעפמעק ןדעי ןייז גונעג טינ וליפַא טעוו'ס .קיניײװ ךָאנ
 -יצעד ןיא זַא ,ןײרַא ךָאד טייג ָא"ּפפ ןופ ןַאלּפ ןיא ןוא .קיטשרעוועג ןייא

 םוצ ךיוא לָאז ,ןבייהנָא ךיז טעו דנאטשרעדיוו רעד ןעוו ,טנעמָאמ ןטריד

 יד ופ רעװװעג ןעמוקַאב ןלָאז עכלעו ,ןדיי-םתס ןרעוו ןגיוצעגוצ ףמַאק
 ,ןטאנַארג ,ןסקיב ,ןטאמָאטיוא ,ןטָאימעלוּפ ןלעפ סע ָאזלַא ,ןלאנעסרַאדָא"ּפפ

 סע .גנונעפָאװַאב יד ןקראטשרַאפ :טונימ רעד ןופ טָאבעג רעד .טימאניד

 .סױא-ןטַאנַארג רעד ןופ עיצקודָארּפ-רעװעג עשימייה יד טכַאפליפרַאפ טרעוו

 ןיא ןעמונראפ ,רעקינאכעמ-רעפמעק עטינעג ןענעז טכענ יד ןיא) גנוטעברַא

 בַאטש-ָא"ּפפ רעד ,(ןטַאנַארג-ָאטעג ןטעברַאסיױא םייב סענילעמ עלעיצעּפס

 ,טָאטש ןיא ןשטייד יד ייב ןטעברַא עכלעוו ,רעפמעק יד ןלעפַאב סױרַא טיג

 ןעמוקַאב ןוא ןבעל םענעגייא םעד קידנעװעלַאשז טשינ ,ןעגנערטשוצנָא ךיז

 18 רעד .רערעווש ץלַא טרעװ ןשטייד יד ייב ןענעבנג סָאד רעבָא .רעוועג

 רעװעג ןענעבנג םייב טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןיטקיט ןמלז רעקירָאי

 טּפַאכעג קירוצ גנַאל טינ זיא ,טעבראעג טָאה רע וװ ,רעגאל-עיצינומא ןיא

 ןעמוקעגנָא זיא'ס לייצרעד ןעזעגוצ סָאד ןבָאה עכלעוו ןדיי יד ,ןרָאװעג

 ןיטקיט .טנָארפ ןרַאפ ןטַאנַארג טימ גוצ רענעדָאלעגנָא ןַא עּפמַאר רעד ףיוא

 יד ןופ טקרעמַאבמוא זיא ןוא ןָאנַאװ ַא ןופ עבמָאלּפ יד ןסירעגּפָארַא טָאה

 ןיא ןטַאנַארג טימ רענעדָאלַאב ַא זיא רע ןעוו ,קיניײװעניא ןיירַא רעטכעוו

 -ַאב םיא ןבָאה ,ןָאגַאװ ןופ סױרַא רעדיילק יד רעטנוא ןוא סענעשעק יד

 ןיטקיט *!ןביילב ןייטש; ןָאטעג יירשעג ַא ןבָאה יז .רעטכעוו יד טקרעמ

 .ןפיול ןבױהעגנָא טָאה ןוא רענעלַאפרַאפ ַא זיא רע זַא ,ןעמונַאב ךיילג טָאה

 סנטסָאּפ יד ."טנעה ערעייז ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ןעגנילעג טעװ רשפא,
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 דו ב ל מ אז

 ידכ .ןגאזגיז ןיא ןפָאלעג זיא לגניי סָאד ,םיא ןיא ןסיש ןביוהעגנָא ןבָאה
 םייב רעבָא ,לדלעוו ןופ טנעָאנ ןעוועג ןיוש זיא רע .ןליוק יד ןדיימוצסיוא

 טָאה ןעמ ןלאפעג זיא רע .ליוק ַא טגָאירעד םיא טָאה דנארצלאוו עמאס

 "רעד ןוא ןלייהוצסיוא רעירפ םיא ידכ ,לָאטיּפש-הסיפת ןיא טכַארבעג םיא
 ץרוק טָאה רעבָא רע ,רדסכ טשרָאפעג טרָאד םיא טָאה ןעמ ,ןקיניײּפ ךָאנ
 "-רעמ ,ךייא ןופ ןעמענ וצ המקנ ידכ ,רעוועג ןעמונעג בָאה ךיא :טרעפטענעג
 זיא ןיטקיט .,ןלייהוצסיוא םיא ןזיװַאב טינ ןבָאה ייז .ןרעטלע עניימ ןופ רעד
 ,ןברָאטשעג ןדנווו יד ןופ

 -רַא עשישטייד עלַא לעפַאב ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא רעבירעד זיא'ס
 ןדיי יד לָאז ןעמ ,רעטעברַא עשידיי טקיטפעשַאב ןענעז סע ווװ ,ןטקנוּפ-סטעב
 ןרעװו טיהעג זומ םוטעמוא עיצינומַא יד .רעוועג םורַא ןקיטפעשַאב טינ
 "!ןסישרעד ךָאנ ךיד דיי רעד ןעק רעוועג ןייד טימ; לייוו

 ןרַאפ ףמַאק רעד ,ןבעל ןרַאפ ףמַאק רעד ,ןבעל סָאד טרעו רערעווש
 טלַאה באטשיָא"ּפפ רעד .ןרעוו טגיזַאב רעבָא ןזומ ןטייקירעווש יד .טיוט
 ןפרַאד עכלעו ,רעפמעק ערעדנוזַאב ךיז וצ טפור ןוא ןעגנוציז ּפָא רדסכ
 ,ןלעפַאב עקיטכיוו ןריפסיוא

 .ןַארַאפ ך י א ךיוא ןיב רעפמעק יד ןשיוצ
 זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה ,ץנימ ףסוי רערעל רעד ,רידנאמָאק-ןּפורג ןיימ

 .ָאעל 'ח --- רידנאמָאקי-ָא"ּפפ םעד וצ ןדלעמ ךיז ףרַאד ךיא

 טגעלפ סע סָאװ ,ןלעפַאב-גָאט יד ןרעה ןוא ןענעייל טפָא געלפ ךיא

 רענייק רעבָא ןבָאה רימ .ָאעל 'ח ָא"ּפפ ןופ טנאדנאמָאק רעד ןבעגסױרַא
 -יא ןגערפ וצ טגאוועג טינ וליפַא ןבָאה רימ .זיא סָאד רעוו טסווװעג טינ
 ןעוװעג זיא זדנוא ןופ ןדעי שטָאכ ,ָאעל זיא סָאד רעװ ןרעדנַא םייב רענ
 ,ןסיוו וצ עוואקישט

 ַא וליפַא זַא ,ןזָאלרעד טינ טָאה עיצַאריּפסנָאק עכעלנייוועגרעסיוא יד
 ןלייצרעד ןלָאז ,רעטסעוװש-רעדירב ,ןרעטלע ערעייז רעדניק ,יורפ ןייז ןַאמ

 א .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד וצ טייקירעהעגנָא רעייז ןגעוו
 -סיסקע רעד ןופ ןסיוו טנעקעג טינ טָאה ,רעטריזינַאגרָא ןייק טינ ,יועדמערפ
 ןגעו טפָא טכַארטעג בָאה ךיא ןעוו .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ןופ ץנעט
 ןופ רעטקישעג ַא זיא רע זַא ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ,ָאעל רידנַאמָאק רעזדנוא
 טייצ וצ טייצ ןופ רעהַא טמוק רָאנ ,ָאטעג ןיא טינ טציז ָאעל זַא ,עװקסָאמ
 זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב'כ .ןריּפַאּפ עטשלעפעג ףיוא טניוװ רע וװ ,טָאטש ןופ
 ,קיגלָאּפדַאּפ רעטלַא ןַא יצ ,געטַארטס ַא ,ןַאמרעטילימ רעטינעג ַא זיא ַאעל
 ןעוו ןסיוו טעװ סָאװ ,עינילטנָארפ טייז רענעי ןופ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ
 ,ָאעל ,דנַאטשפױא םעד ,טייצ רעקירעהעג רעד וצ ,ןבייהוצנָא ױזַא יװ ןוא
 -ָאמ םעד ןעמַאזרַאפ טינ ךיוא רעבָא ,ןבייהנָא טינ טעװ ,טכַארטעג ךיא בָאה
 טימ ךיז ןפערט וצ טמולחעג בָאה ךיא .ןבעג וצ לַאנגיס םעד ןעו טנעמ
 -עלּפ ליפיוזַא ,ןעיױרטרַאפ וצ ןכַאז ליפױזַא טַאהעג םיא ךָאד בָאה'כ ,ןענָאעל
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 יק סנ יג רעש טַאק .ש

 לעװ ךיא ןעוו ,טונימ רעד וצ טרַאװרעד ךיז ךיא בָאה טָא ןוא ...עניימ רענ

 .ןענָאעל טימ ,טנַאדנעמָאק ןטימ םינּפ לא םינּפ ןייז

 םייב ןטרַאװ ןסייהעג (* ןַאמזַאלג ףסוי רימ טָאה ,טכַאניײב רעגייזַא 0
 רעכלעז רעד ןיא ןוא ןעמוקעג טונימ רעד וצ ןיב'כ .גנוניווװ ןיימ ןופ רעיוט
 .םיא ךָאנ ךיא -- ,סיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא רע .וצ ףסוי ךיוא זיא טונימ -

 רעטנַאקַאבמוא ןַא וצ ןבעגעגרעביא ףסוי ךימ טָאה סַאגךושַארטס רעד ףיוא
 ךָאנ ןייג ןלױפַאב רימ ,קילבנגיוא ןַא טימ זיולב ,םוטש טָאה עכלעוו ,לדיימ

 םייב טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ןרעיוט עכעלטע ןעגנַאגעגרעבירַא ןענעז רימ .ויא
 ,סקעז רעמונ

 ןיא ןירַא זיא ןוא ןָאטעג רעטסילפ ַא ליטש יז טָאה -- !ןטרַאװ --

 ,רעיוט
 לדיימ סָאד יװ ,ןקידנערַאפ וצ קנַאדעג ַא ןזיוװַאב טינ וליפַא בָאה'כ

 לָאז ךיא ,ןָאטעג קנווו ַא טקרעמַאבמוא ליטש ןוא רימ רַאפ ןזיװַאב ךיז טָאה
 ,סקניל ףיוא טעוװערעקרַאפ ךיז ףכית ןוא ףיוה ןיא ןײרַא ןיב'כ .ריא ךָאנ ןייג
 טָא רעבָא .ןייטשרַאפ טינ ךיא ןעק ??רימ יז טריפ וװ,, ,ןיירַא דָאב ...ןיא
 יד טגנעה'ס וװ ,לרעמיצ ןגעק ,לרָאדירָאק ןלָאמש ןיא ןייטש יז טביילב
 ."ייווצ רעמונ דָאב-ָאטעג רעד ןופ רעטלַאװרַאפ, :טפירשפיוא

 .ןיוש טרַאװ רידנַאמָאק רעד --- ,יז טגָאז --- ,ןײגנײרַא טסנעק ---
 ןיא ןָא ּפַאלק שינרעטיצצרַאה טימ ךיא ןוא טדניוװשרַאפ לדיימ סָאד

 ףיוא לַארּפ ַא יז ךיא ביג ,רעפטנע םעד ךָאנ רעהרעד ךיא רעדייא ןוא ריט

 ,רעטלמוטעצ ַא גנַאגנײרַא ןטימ ןיא ביילב ןוא
 קיציא -- שטנעמ רעקיצנייאנייא ןַא ,שיט-ָארויב םייב טציז ,רימ ןגעק

 !גרעבנטיוו
 -- ,טייקטלמוטעצ רעד ןופ סױרַא טינ ךיא ןעק -- ,ר ע סָאד זיא;,

 -עפָאה סנעמעלַא רעזדנוא ,ָאעל ?ןייז טינ ךָאד ןעק'ס ? ָא ע ל --- קיציא

 ןופ רידנַאמָאק רעד --- גרעבנטיוו ...ןָאפ רעזדנוא ,רידנַאמָאק רעזדנוא ,גנונ

 ,לבלובמ ןיב ךיא --- *!ָא"ּפפ
 רעקיאור סקיציא עניימ ןעקנַאדעג יד ךרוד ךיז טסייר --- ...ונננ ---

 | .ןָאט
 ףיוא ךיז לעטש ,סיוארָאפ טירט יירד ןַאּפש ַא וט'כ ,ךיז וצ םוק ךיא

 ;ריטרָאּפַאר ןוא גנוטכַא
 -סיוא ןעמוקעג זיא יקסניגרעשטַאק רעפמעק רעד ,רידנַאמָאק רבח ---

 !ןלעפַאב ערעייא ןריפ
 ןענַאטשרַאפ םינּפַא ,ןָאטעג לכיימש ַא ,םיוק-םיוק ,ךעלביל טָאה קיציא

 ,גנורעדנווװרַאפ ןיימ

 :ךיז ץעז ,ונ ---
 -יא ?ָאעל ןייז לָאז סָאד טָא? :ךיז וצ ןעמוק טנעקעג טינ ץלַא בָאה'כ

 רעד ןופ טנַאדנעמָאק ,רבח רעקירָאײגנַאל ןיימ ,רעטעברַא-רעּפעטש רעד קיא
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 ד ו ב ל מ ַא ז

 -ּפָארַא טימ םיא ןגעק ןסעזעג ןיב'כ ?ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ

 גנורעדנוװרַאפ ןיימ ןליפסױרַא לָאז רע טלָאװעג טינ יװ ,ןגיוא עטזָאלעג
 רעטייו רימ ךיא בָאה ,רשפאק .ןביײהנָא לָאז ר ע טרַאװעג בָאה'כ ןוא
 טינ ,רֶע טינ עקַאט סָאד זיא רשפא ?תועט ַא טרָאפ ךיא בָאה ,טכַארטעג

 *...ָאעל

 וא --- ,ןטכַארט ןיימ ןסירעגרעביא גרעבנטיוו ךעלדנע טָאה -- ָאזלַא
 -נָא ,טרָאװ סעדעי קידנכיירטשרעטנוא םַאזגנַאל ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו
 :ןדער ןביוהעג

 -ָאר ןיא ,טרָא סטעברַא ןייד ףיוא זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ ---
 ,רעניווטיל ַא ,טניירפ ַא רענייד ריד וצ טמוק ,בַאטש-גרעבנעז

 ןיימ זיא סָאד -- .ךיא קיטעטשַאב -- !רידנַאמָאק רבח קיטכיר ---
 ."טַאקַאלּפ, טַאניבמָאק-עיפַארגָאטיל ןופ רָאטקעריד רעד ,יקסװָאקנַאי טניירפ
 ,טעברַאעג ןטעװָאס יד רַאפ בָאה ךיא ווו

 ?ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ ןעמעוו ףיוא שטנעמ ַא רע זיא ---
 -טניירפ .דיז טדער סע סָאװ ןגעוװ ,רידנַאמָאק רבח טינ סייוו'כ ---

 ךיז בָאה'כ .םירבח עניימ ,רימ טפלעה .ךס ַא סױרַא רימ רע טזייוו טּפַאש
 םיא ןעמ טקיטכעדרַאפ ...םיא ייב טייצ עסיוועג ַא ןטלַאהַאבעגסױא וליפַא
 ?סָאװ ןיא

 ןבָאה ר י מ ךיוא ,אברדַא --- ,קיציא רעביא טקַאה --- ,ןיינ ,ןיינ ---
 ןוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ ןעמעװ ףױא שטנעמ ַא זיא רע זַא ,טרעהעג
 ַא ןריפכרוד טסלָאז וד ידכ ,ןפורעג ך י ד ךךיא בָאה עקַאט רעבירעד
 ,עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא רַאפ עבַאגפיוא עקיטכיוו

 -ןַאמָאק רבח ,ןלעפַאב ערעייא ןריפוצסיוא טיירג קידנעטש ןיב'כ --
 ,ףיוא לעטש ַא ךיז ךיֹא ביג --- !ריד

 ---!רעה -- .ףיוא גרעבנטיוו ךיז טלעטש -- ,ךיז ץעז ,ךיז ץעז --- |
 ןיא טקוקעגנײרַא ,רימ וצ קידנעייגוצ ןוא טונימ ַא טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע
 ,גנומיטש רעד ןופ ןוא ןלעפַאב-גָאט יד ןופ ךָאד טסײװ -- ,ןגיוא עניימ
 וצ סָאװ .עיצַאדיװקיל ברע טייטש ָאטעג יד זַא ,סַאג ןיא טשרעה סע סָאװ
 ןבייהוצנָא גָאט ןדעי ןייז טיירג ןזומ רימ .סָאװ ָאטינ ןיוש זיא ןרילרַאּפ
 -עג קיגיײװ רעבָא ןבָאה רימ ...ףמַאק רעטצעל רעזדנוא ,דנַאטשרעדיװ םעד
 ןענעק וצ רעגנעל דנַאטשרעדיװ םעד ידכ ,ןבייהוצנָא ףמַאק םעד ידכ ,רעוו
 יד ןגעק ןגָאלשעג רעפמעק יד ךיז ןבָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ,ןטלַאהנָא
 ךיילג טינ לָאז ףמַאק רעזדנוא ךיוא זַא ןעז ןזומ רימ .שדוח ַא רעביא ןשטייד
 "געל ןענעק רימ ןלעװ .רעוועג קיטיינ זדנוא זיא וצרעד .ןרעוו ןשָאלעגסיוא
 ןיא ןסיירכרוד ןענעק ךיז ,זדנוא ןופ לייט ַא רשפא ןלעװ ,ןטלַאהסיוא רעג
 זדנוא ןעמ טעװ רעוועג ןָא .רעוועג ןעמ ףרַאד טרָאד ךיוא רעבָא .רעדלעוו יד
 טָאה קיציא --- ...זָאלטכַאמ רימ ןענעז רעוועג ןֶא .ןעמענוצ טינ ץעגרע ןיא
 סָאװ וצ עקַאט ןוא ,דייר סָאמ יד רעבירַא *טּפַאכ, רע זַא ,טּפַאכעג ךיז

 ןפו



 יק סנ יג ר עש טַא ק .ש

 ךרוד טספרַאד ו ד  ָאזלַא --- ,טינ סע טיײטשרַאפ רעו ,דייר יד ןעמ ףרַאד
 ןטסָא7 ןבעל סָאד ריד לָאז סָאד ןעוו וליפַא ,רעוועג ןעמוקַאב ןיקסווָאקנַאי

 טלעטשעג רעדיוו ךיז ךיא בָאה --- !רידנַאמָאק רבח ,לעפַאב םוצ ---

 | ,גנוטכַא ףיוא
 סָאד ןדנוצעגנָא רימ ןבָאה רעטרעװו עטושּפ ןוא ערָאלק ,עטסָארּפ יד

 | ,טימעג
 טנעה יד טגײלעגפױרַא ,טלעטשעגקעװַא רימ וצ טנָאנ ךיז טָאה קיציא

 :טעציײלּפ עניימ ףיוא

 טסניד ןיא;) "!יבשזורד ַאמעינ יבשזולס 'וו? ,עקרעמש ךָאטסיײװ ---

 ןעמוקמוא ,רעטעּפש גָאט ַא ,רעירפ גָאט ַא ,(*טפַאשטניירפ ןייק ָאטינ זיא

 ךעלקיטש ןייז טױט ןרַאפ שטָאכ רימָאל ָאט ,ןפרַאד יוו-ייס ןעמ טעוװ

 | !ןשטנעמ
 -רעד בָאה'כ .ןגיוא עניימ ןיא ןסקַאװעגסױא לָאמַאטימ זיא גרעבנטיוו

 -עג טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא ןכלעוו ןגעוו ,רידנַאמָאק םענעי םיא ןיא ןעז

 -רַאפ רעד ןלעפַאב סױרַא טיג ןוא טביירש סָאװ רידנַאמָאק םעד ,טמיורט

 .ָאעל רבח םעד -- ,ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקינייא

 ַאּפַאטשעג רעד ןופ טּפַאכעג טרעוו דידנַאמַאק רעד

 עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,גרעבנעזָאר רעקיסקוווכיוה רעד

 ַא ןעװעג ךיוא זיא רע .עניב-יווער רעשישטייד רעד ןופ ןרָאיסנַארעפנַאק

 ןופ םיא ןבָאה סיצַאנ יד .גנופַאש-רובמאלאק ןוא ליּפשטרָאװ ןופ רעטסיימ

 .ענליוו ןיא רענישזניא ןטלַא םעד ,ןטַאט ןייז וצ שזַא ןבירטרַאפ עניב רעד

 -עג ןגייא םיא ךיג יז זיא ,ןעוועג טינ םיא זיא רוטלוק עשידיי יד דמערפ יו

 ָאד ךָאנרעד ןוא רעטַאעטדָאטעג ןיא ךיוא ןטעברַא ןביוהעגנָא טָאה רע .ןרָאװ

 עפַאק-ָאטעג רעלַארטנעצ רעד ןיא ,לרעטַאעט-יװער םענעגייא ןַא ןפַאשעג

 ַא ךעלפערט רע טָאה לרעטַאעט סָאד .12 רעמונ סַאג רעקצינדור רעד ףיוא

 ןיא סענעגָאיד  ןופ ליּפשטרָאװ ַא) *סַאפ ןיא שינעגָאי יד, ןבעגעג ןעמָאנ

 ,(*סָאפ

 םיא ביירש --- ןזָאל ורוצ טינ ןוא ,רימ וצ ןעמוק רע טגעלפ רדסכ

 .ןעמַארגָארּפ-יװער ענייז רַאפ ןטסקעט

 ךיא בָאה -- ?רעטַאעט םעיינ ַא ןפַאש ריא טליוו טייצ ַאזַא ןיא ---

 ,טרסומעג םיא

 זיא -- !ןבָאה רעטַאעט ַאזַא ןעמ ףרַאד טייצ ַאזַא יא ד ָא ר ג ---

 ןלַאפנײרַא ןזָאל טינ ןדיי יד רָאט ןעמ --- ,עקינייז סָאד ףיוא ןענַאטשַאב רע

 ,רעכיוה ןייז ףיוא קידנקוק ןוא --- !ןעמ ףרַאד ייז ןקיטומ .גנולפייווצרַאפ ןיא

 ןוחטב טימ ןענעז עכלעו ,ןגיוא עקילַארטש ענייז ףיוא ,רוגיפ רעצלָאטש

 ַא ןעמַארגָארּפ ייווצ עטשרע יד וצ ןבירשעגנָא ךיא בָאה ,ןעוועג טליפעגנָא

 .ןרעמונ טפלעה
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 דו ב 9 מ ַאז

 ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא ".,.יירד ןטונימ, .נ .א ערעימערּפ עטייווצ יד
 - ,ילוי ןט16 םעד ףיוא

 צמַאס יד לַאקָאל-עפַאק ןיא ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה טנװָא םעד ןיא
 ַאפ-ָאטעג רעד ןופ רעדילגטימ ןעמוקעג ןענעז סע .ָאטעג ןופ ענעטעמט
 -רעטַאעט םתס ןוא עטמַאַאב ,ןרַאסימָאק-ײצילָאּפ ,ןײלַא (* סנעג ,גנוטלַאוװ
 רעדָא סנעג ןעוו ,רעטַאעט ןיא םלוע רעד טגעלפ ךעלנייוועג יװ .רעכוזַאב
 וו ןקוק ךיוא רָאנ ,עניב רעד ףיוא ןקוק רָאנ טינ ,ןייז ןגעלפ (** רעלסעד
 קידנציז .רעלסעד רעדָא סנעג -- ,ןײלַא ר ע םעד ףױא טריגַאער סע
 זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,ערעימערּפ רעד ףיוא טנװָא םעד ןסנעג ןופ טנעָאנ
 רעייז זיא רע יו ןעזרעד בָאה'כ .ןָא סָאװ ּפַאנק םיא טייג ןינע רעצנַאג רעד
 -דךַא ןייז ףיוא ןציוו עכעלטניירפ יד ףיוא טינ טעמכ טריגַאער ,טגערעגפיוא
 ןטימ ןיא סױרַא וליפַא רע טייג טייצ וצ טייצ ןופ .עיסנַארעפנָאק ןופ סער
 -נייוועג יו ,טינרָאג סעּפע .ןײרַא רעדיוו טמוק ,סַאג ןיא גנולעטשרָאפ רעד
 ,ענעצס רעד ףיוא יו רעמ םיא ףיוא ןקוק ןָא טבייה סָאװ םלוע רעד .ךעל
 העמ רעד ָאד זיא סָאװ ,ןעמענַאב טינ ןעק ןעמ ,טריוורענעד ךיוא טרעוו
 ,ךָאנ םיא טגלָאפ םלוע רעד זַא סיוועג ךיז טּפַאכ סנעג .ןסנעג טימ טנייה
 ןייז ייב קעװַא רעדיוװ ךיז טצעז ןוא ןטלַאהרַאפ וצ רעקיאור ךיז טימַאב רע
 ,לשיט

 --- ,יירד ןטונימ
 !ייז ךעליירפ רָאנ

 ;ןבערטש ןייא ןיא טלַאה
 ..!ןבעלרעד ןזומ רימ

 רעד ןיא קידנגיזוצ ךיז רימ ןזָאל ןּפיל יד ףיוא רעטרעוו-לַאניפ יד טימ
 ,בוטש ןיא קירוצ עטקיאורַאב שינרעטצניפ

 ךיא ,בוטש ןיא םוק ךיא יװ ,וליפַא טינ העש ןייק רעבָא טרעיוד סע
 ןיא ןּפַאלק רעטכידעג ַא ןירַא ךיז טסייר גנולצולּפ יװ ,ןייא זיולב ףָאלש
 .םיטשדןעיורפ ַא רעהרעד ןוא ביוש םוצ ּפָאק םעד סייררַאפ ךיא .רעטצנעפ

 ;טפור עזיל ---

 .ןעקשזור עזרעד ןוא רעטצנעפ סָאד ףיוא סייר ךיא
 ןָא ךיז וט -- רעביא זעוורענ יז טרזח -- !טפור עזיל ---
 ,טגָאז יז סָאװ ןעמענַאב טינ ץלַא ךָאנ ךיא ןעק -- ?טסגָאז ,טפיל ---
 | | . ,טקנוּפ ןפיוא רעכיג ..ָאי ,ָאי ---
 רַאפ ,לָארַאּפ-עיצַאזיליבָאמ רעטדערעגּפָא רעד ןעוועג זיא *!טפור עזיל;

 ךשמ ןיא רעפמעק רעדעי טָאה לָארַאּפ םעד קידנרעהרעד .רעפמעקדָא"ּפפ עלַא

 .אטעג רענליו ןיא טַארנדיי ןופ רעציזרַאפ (*
 .אטעג רענליוו ןיא ףעשיייציִלַאּפ (**

1953 
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 -עיצַאזיליבָאמ ןייז ףיוא טייקטיירג רעלופ ןיא ןייז טפרַאדַאב ןטונימ ןופ

 'טָאה "טפור עזיל, .רעירפ ןופ ןרָאװעג טלייטעגוצ םיא זיא סע סָאװ ,טקנופ

 -מעק רעשידלעה רעד ןופ ןעמָאנ םעד ,רעפמעק רעדעי ןענָאמרעד טפרַאדַאב

 ןעוו ,קירוצ םישדח רָאּפ ַא טימ ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו ,ןוגאמ עזיל ןרעפ

 "רעד ,יז זיא ,עטלעטשרַאפ ַא ןרעירַא ןַא יו ןוא סױרַא ָאטעג ןופ זיא יז

 -ָא"ּפפ םעד רַאפ ןריפסיוא טפרַאדַאב טָאה יז סָאװ ,סעבַאגפיוא קידנקידייל

 טָאה יז סָאװ המקנ ךָאנ ףור ריא .ןרָאװעג טּפַאכעג ָאּפַאטשעג ךרוד ,בַאטש

 טיירדעגפיונוצ ַא ףױא טנַאטסערַא ןשילױּפ ַא ךרוד ןקישוצסױרַא ןזיװַאב

 -םירבה עריא רַאפ לעפַאב-םרַאלַא רעד ןרָאװעג זיא ,לטרעק-ןסָאריּפַאּפ

 :רעפמעק
 !טפור עזיל ---

 "רעד ןוא טּפַאכעגפױא םלוע רעד ךיז טָאה בוטש ןיא זדנוא ייב ךיוא

 .גנונעדרָא ןיא טינ סעּפע זיא'ס זַא ,טריּפש

 ןרעוועקצוס וצ ןלַאפעגוצ זיא --- ?עקנישַארבַא ,ָאד ךיז טוט סָאװ ---

 .יורפ ןייז

 ךָאנ טינ טזָאל --- !ןענירעד ןטימ ןיא ןָאטעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ ---

 ,טירמ

 טימ רעביב יורפ ךיוא קידנקוק םיא ףיוא .ןָא ךיז טוט ןייטשנייפ ךיוא

 וצ ןײרַא ןקוק סע ..טיירג ןיוש זיא שטיװָאמַארבַא ןוא ,לרעטכָאט רעד

 -גוא ןופ רעדורעג םעד טרעהרעד ןבָאה עכלעוו ,םינכש רעטצנעפ ןיא זדנוא

 ,טנַאװ ןרעט

 ?ןעשעג זיא סָאװ ?ָאד ךיז טוט סָאװ ---

 ַאּפ לָאמַאטימ טָאה ָאד סָאװ טינ ןסייוו ןײלַא רימ זַא ,ןרעפטנע סָאװ

 -סיוא רימ ןפרַאד רעבָא לייוװרעד .ןסיוו דלַאב סע רימ ןלעװו רשפא .טריס

 ןפיוא טקנוּפ-עיצַאזיליבָאמ םעד וצ ןייג ךיז זָאל ךיא ,לעפַאב םעד ןליפ

 ,ףיוה ןקידתונכש ןופ ץַאלּפ

 ןצילב טימ טָאה טכַאנ יד
 ,ןסירעצ ָאטעג סָאד

 ..טנַאװ ַא ,רעיױט ַא טיירש --- !רַאפעג ---

 ןָאקלַאב רעזדנוא ןופ .טּפַאכעגפיוא ָאטעג סָאד ךיז טָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 -עגטעב טימ ,ךעלקעּפ טימ ןשטנעמ ןופ ןטעוליס ןכיילש סע יװ ,ךיא עז

 ןיא ךיג ךיג ךיז ןלייא ייז -- טנעה יד ףיוא רעדניק עקיפָאלש טימ טנַאו

 -מעקיָאטעג ןופ רעמינּפ עטנַאקַאב ןיוש ךיא עזרעד ףיוה ןפיוא ,סענילעמ

 .רידנַאמָאק-ןּפורג ןיימ ןָא טמוק'ס .יועפ

 - .רע טלייא -- !טקנוּפ ןפיוא רעכיג ---

 ןיא טרעװ ףיה רעד .קידעבעל ןיוש זיא טקנוּפ-עיצַאזיליבָאמ ןפיוא
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  ףךובנ 5 מ ַאז

 -לע ךיוא .ךעלדיימ ןוא ןעגנוי רעמ ןוא רעמ ץלַא ןָא ןעמוק סע .לופ ןטונימ
 .בולק-טנגוי ןופ הרבח ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .טינ ןלעפ ערעט

 ,ןטייווצ םעד רענייא טגערפ -- ?ןעשעג זיא סָאװ -
 ?ָאד ךיז טוט סָאװ --
 :ךיז טמוקַאב סע ןוא ןעגנַאלק יד תובושת יד ביילק ךיא
 סעצװָאּפַאטשעג עשיווטיל ייווצ ןעמוקעג ןענעז טכַאנייב 12 רעגייז ַא

 ןוא גָאט ןטלַאה עכלעוו ,סנטסָאּפירעּפמעק יד .ןגרעבנטיוו טריטסערַא ןוא
 -רַאלַא ןוא טקרעמַאב סע ןבָאה ,ןרעױטיָאטעג יד ייב ךַאװ עמייהעג טכַאנ
 ןטנַאיצילָאּפ יד ןענעז רעיוט םייב .ןָאיַאר רעיײז ןופ רעפמעק יד ףכית טרימ
 -ָאק רעייז טײרפַאב ןבָאה עכלעוו רעפמעק עכעלטע ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב
 -סױרַא םיוק עטקיטולברַאפ ןענעז סעצוװָאּפַאטשעג-ןטנַאיצילָאּפ יד ,רידנַאמ
 ;ןדלַאװעג טימ רעיוט ןופ ןפָאלעג

 !ןלַאפַאב זדנוא ןענעז ןדיי ---
 זיאס .העש עקידלרוג יד ןעמוקעג זיא ָאטעג ןרַאפ זַא רָאלק זיא'ס'

 טעו גרעבנטיוו-השעמ רעד רַאפ זַא .ןגייווש טינ טעװ ָאּפַאטשעג זַא רָאלק
 -מעק-ָאטעג יד רימ ןלעװ זיירּפ םעד ןוא זיירּפ ןרעייט ַא ןרעדָאפ ָאּפַאטשעג
 ,ףמַאק ,דנַאטשרעדיװ -- טַאטלוזער רעד .ןלָאצ וצ ןזָאלרעד טינ ,'ועפ

 ןלַאנעסרַא רעװעג יד טנפעעג בַאטש רעד טָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא
 ינפב ,ָאטעג ןיא ןויװַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 ערעייז ןעזרעד ןבָאה סעמַאמ ןוא סעטַאט .רעוװעג טימ ןדיי ,הדעו םע לכ
 טימ ,סעצײלּפ יד ףיוא ןטָאימעלוּפ טימ ןוא ןסקיב טימ רעטכעט ןוא ןיז
 ,טנעה יד ןיא ןטַאנַארג טימ ןוא ןרעװלָאוװער

 גנולפייווצרַאפ ןיא ןבָאה -- !טנערב ַאטעג סָאד !םוא ןעמוק רימ ---
 .ערעדנַא יד טימ ענייא קידנגעזעג ךיז ,טיוט ןרַאפ יו ,טקיטייוװעג ןדיי

 ץנעטסיסקע רעד ןגעוו טסווװרעד ךיז ָאּפַאטשעג יד טָאה ױזַא יו רעבָא
 -סערַא רע זיא ןדנעטשמוא ַארַאפ סָאװ ייב ?ָאטעג ןיא גרעבנטיוו ַאזַא ןופ
 זיא רע -- ,ןבעגעגסױרַא רעװ רעכיז םיא ךָאד טָאה'ס ?ןרָאװעג טריט
 םורא ןעייג סָאװ ןעגנַאלק יד ,תובושת יד ביילק ךיא ?רָאטַאקָאװָארּפ רעד
 ;ךיז טמוקַאב סע ןוא רעפמעק יד ןשיווצ

 ןשילוּפ רענַאיצנעיװס-יײנ םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא גרעבנטיוו
 -רעטנוא רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,יקסוװָאלזָאק רענישזניא
 -ספמַאק יד ןעוועג זיא םעד ןופ לייט ַא סָאװ ,טָאטש ןיא גנוגעוװַאב רעשידרע
 קידנעוטנָא ,יקסװָאלזָאק ןוליפַא זיא לָאמ עכעלטע .ָאטעג ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ןופ ףליה רעד טימ ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ךיוא ,ךיז ףיוא סעטַאל
 ןיא ןגרעבנטיוו טימ ןפָארטעג ךיז טָאה ,יקסווָאלזָאק ,רע ווו ,רעפמעקיָאײּפפ
 -זָאק זיא טָאטש ןיא עיצַאקָאװָארּפ ַא בילוצ .סַאג-ןושַארטס רעד ףיוא דָאב
 קידנענעק טינ ןוא ָאּפַאטשעג רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניײרַא יקסווָאל

 ךיױא ןבעגעגסױרַא יקסװַָאלזָאק טָאה ,םייונע עקידלַאװג יד ןטלַאהסיוא

 ןפכ
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 ןופ רידנַאמָאק םעד טימ ןעגנודניברַאפ טַאהעג טָאה רע זַא ,ערעדנַא ןשיווצ
 ןפוררַאפ ןַאד טָאה ָאּפַאטשעג יד .גרעבנטיוו קיציא ,רענַאזיטרַאּפ-ָאטעג יד
 ןבעגסױרַא ןזומ ייז זַא ,ייז ןופ טרעדָאפעג ןוא ןרעלסעד ןוא ןסנעג ךיז וצ
 םוקמוא סָאד טָארד לַאפנגעק ןיא ,ןגרעבנטיוו ןקידעבעל ַא ָאּפַאטשעג רעד
 רעד ןופ גנורעדָאפ יד ןבָאה רעלסעד ןוא סנעג .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ
 -ַארַאב א ףיוא ןדַאלעגנייא םעד בילוצ ןוא ןבעגוצכָאנ ןסָאלשַאב ָאּפַאטשעג
 "ןדיי יד ןעמעוו טימ ,בַאטשיָא"ּפפ םעד ָאטעג ןיא עגַאל רעד ןגעוו גנוט
 זיא טכַאנײב ןטכענ .ןענעגעגַאב טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןגעלפ רעייטשרָאפ
 ױזַא ,רעירפ ןופ טיירגעגוצ טָאה רעלסעד יװ ןוא ןעמוקעגרָאפ גנופערט יד

 -וַאּפַאטשעג עשיווטיל ייווצ יד ןיירַא גנולצולּפ ןענעז סע :ןעשעג ךיוא זיא
 -ןטיו זיא רע :שיווטיל) ?*סַאגרעבנעטיװ סאק;ק :ןעירשעגסיוא ןוא סעצ
 סָאד ןפלָאהעג טינ ךיוא טָאה סע .ןפורעגּפָא טינ ךיז טָאה רענייק .(גרעב

 -ָאד ַא טַאהעג טָאה גרעבנטיוו לייוו ןטנעמוקָאד יד ןעמעלַא ייב ןרידיווער
 וצ סָאװ טסווװעג טינ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .ןעמָאנ רעדנַא ןַא ףיוא טנעמוק
 ןפערט ךיילג ןגרעבנטיוו ןלעװ ייז זַא ,טגָאזעג סיוועג ןעמ טָאה ייז) ןָאט

 רעבָא יז טָאה טייהנגעלרַאפ רעד ןופ .(טעניבַאק ןיא ןטסטלעדןדיי םייב

 -עגסיוא ןגרעבנטיוו ףיוא קידנזייוונָא טָאה רעכלעוו ,סנעג ןפלָאהעגסױרַא

 ןוא טנעה יד טדימשעג ןקיציא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד *!רע זיא סָאד ,, :ןפור

 -עג רע זיא ןטרָאד .גנַאגסױרַא-ָאטעג םוצ טריפעג שינכשוח רעד ןיא םיא

 ,םירבח יד ןופ ןרָאװעג טעװעטַאר
 עלַא .ןעזרעד עלַא ךיז רימ ןבָאה טכַאניָאטעג רערעטצניפ רעד ןטימ ןיא

 .ןרידנַאמָאק יד ןוא ןענָאילַאטַאב ,ןעגנוליײטּפָא ,סעּפורג ערעייז טימ רעפמעק

 -ָארּפ 90 רעביא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק עוויטַאריּפסנַאק עמייהעג יד

 זיא ,טַאהעג טינ גנונַא ענירג ןייק ריא ןופ טָאה גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצ

 .ןרָאװעג טריריּפסנַאקעד

 ףיוא ןרידנַאמָאק ערעייז טימ ןרָאװעג טקישעצ ךיג ןענעז רעפמעק יד

 -ַאב ףיוא ןטרַאװ טפרַאדַאב ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,ןטקנוּפ עשיגעטַארטס יד

 ביוא ,אנוש ןגעק ףירגנָא ןטצעל םעד ,ףמַאק םעד ןבייהוצנָא בַאטש ןופ ןלעפ

 .ָאטעג ןיא ןסײרוצנײרַא ךיז ןגַאװ ןלעוו ייז

 -ןטָאימעלוּפ יד טרָאד ךרוד ידכ ,טנעוו יד ןיא רעכעל טקַאהעג ןבָאה רימ

 -ַאב ןרָאװעג טיובעגסיוא ךיג ףיוא ןענעז'ס .אנוש ןגעק ןלעטשוצסיוא סעּפול

 .ןפערט וצ םיא רעסעב ,ןעז וצ רעסעב טנייפ םעד ידכ ,סעיציזָאּפ ערעמעווק

 ,לסעג רענעמשָא רעד ףיוא טרידנַאמָאקעגּפָא ךיא רע עּפורג ןיימ טימ

 -ייז ןייק לייוורעד זיא עבַאגפיוא רעזדנוא .בַאטשיָא"ּפפ רעד טכיז סע ווו

 ןיא סָאװ גנוגעװַאב עדעי ןגעוו ןגָאזנָא ןוא ןזָאלוצנײרַא טינ ףיוה ןיא עקיט

 ,ןגָארטרעד זדנוא ןלעוו רעריּפשסױא עלעיצעּפס יד סָאװ ,רָאפ טמוק ָאטעג

 ץלַא ךָאנ סייוו םלוע רעד .םערוטש ַא .ךשוח ךיז טוט ָאטעג ןיא ןוא

 שטָאכ ,עיצַאוטיס יד טוג טינ ךָאנ טמענַאב ןעמ .ןעשעג זיא'ס סָאװ טינ
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 ןטלַאהַאב טינ ךָאנ ןענעז עכלעוו יד .לָאמש רעייז טלַאה סע זַא ,סייוו ןעמ
 ,סעיינ סָאװ ןסיוורעד ךיז ןטייווצ םוצ רענייא ןפיול ,סענילעמ ןיא

 ,גָאט ןרעוװ ןָא טבייה סע
 ערעדנַא יד ייב ענייא ןעעזרעד רעמינּפ עטרעטַאמעגסיוא ,עכיילב

 ןגױא ידןיא טיוט

 !ןבעל ןליוו רימ !ןבעל !ןבעל

 ,ןפָאלשעג טינ ןענעז רעלסעד ןוא סנעג ךיוא
 ןוא ןבעגנייא טינ ךיז לָאז רענַאזיטרַאּפ יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעד ידכ

 ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןיא ןרעוװ ןןגיוצעגניירַא טינ לָאז גנורעקלעפַאב יד
 ,ןפיוה עלַא ןיא םיחילש טקישעגרעדנַאנופ גָאטרַאפ רעלסעד ןוא סנעג ןבָאה
 -נדיי זופ ףיוה ןסיורג ןפיוא ןעלמַאזרַאפ וצ ךיז ןדיי יד ןפורעג ןבָאה עכלעוו
 גנונעפָאה ןופ קנופ ַא טעילטעגפיוא טָאה סע .(6 .מונ סַאג רעקצינדור) טַאר
 -רַאפ רעד וצ ןזָאלעג ךיז ןעמ טָאה סענילעמ ןופ ךיוא ,עכעלקילגמוא יד ייב
 ןגָאז טעװ סנעג סָאװ ןרעה גנולמַאז

 טלופרעביא ןעוועג ץַאלּפ רעסיורג רעד ןיוש זיא גָאטרַאפ רעגײזַא 6
 עדער רעד ףיוא טרַאװעג גנונַאּפש טימ ןבָאה שכלעוו ,ןדיי רעטנזיוט טימ
 ,ןסנעג ןופ

 יו ןרָאװעג ליטש זיא'ס ,ןָאקלַאב ןפיוא ןזיװַאב ךיז רע טָאה טָא ןוא
 ענייז טדנעוװעג םלוע רעד טָאה םעטָא םענעטלַאהעגנייא טימ .רעיוא ןַא ןיא
 ,רעזיילרעד רעד ,ןייז חישמ רעד ר ע טעװ רשפא ,רשפא ,ןסנעג וצ ןקילב
 ..ןפלעה רע טעװ רשפא

 םיטש רעקידרעטיצ ַא טימ סנעג ךעלדנע טָאה -- !?ןדיי רעדירב ---
 ןעגנערב ןעק סָאװ ,לאפרָאפ ַא טריסַאּפ טָאה טכַאנ עקיטנייה --- ,ןביוהעגנָא
 יד --- .ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד וצ .ןעמעלַא זדנוא ןופ גנאגרעטנוא םוצ
 ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא טעילוטעגפיוא רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה עטלמאזרַאפ
 יד .-- .טדערעגסױרַא טָאה סנעג סָאװ ,בליז עדעי ןעגנולשעג רעטיצ ןיא
 זא --- טצעזעגרַאפ רעטייוו סנעג טָאה --- טסווורעד ךיז סָאה טכַאמ עשטייד
 -ַאפ ןענעז ָאטעג ןיא זַא ,רעװעג ןבָאה סָאװ ןדיי ןארַאפ ןענעז ָאטעג ןיא
 יד ןופ רענאזיטרַאּפ יד טימ ןדנוברַאפ ןענעז שכלעוו ,רענאזיטרַאּפ ןַאו
 ןופ רעיײטשרָאפ ןעמוקעג ןענעז טנװָא ןיא ןטכענ ןעוו .רעדלעוו עקימורַא
 יד ןופ רידנאמָאק םעד טריטסערַא ןוא ָאטעג ןיא טכאמ רעשישטייד רעד
 ענייז ןבעגעגסױרַא ןבָאה'ס ןעמעװ ,ןגרעבנטיוו ,ָאטעג ןיא רענאזיטרַאּפ
 ןוא ןלאפַאב רעײטשרָאפ-טכַאמ יד ןענעז ,יירפ רעד ףיוא םירבח ענעגייא
 טימ רבח רעייז ןעמונעגוצ ןוא םירבח סגרעבנטיוו ךרוד ןרָאװעג טקיטולבעצ
 קילב ןייז טימ ןעמונעגמורַא ,לייוו ַא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סנעג --- .ךיז
 רעטייו ןוא ןכַאמ דייר ענייז קורדנייא ַארַאפ סָאװ ןעז וצ ,עטלמאזרַאפ יד
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 יז ס נ יג ר עש טא ק .ש

 טָאה ָאּפאטשעג רעד ןופ -- ,טצעזעגרָאפ ךארּפש רעטקַאהעגּפָא ןייז טימ

 םעד 10 ויב בא זַא ,שינָאפעלעט ןדלָאמעג קירוצ העש ַא טימ רימ ןעמ

 -על ַא גרעבנטיוו טעװ ,םורַא העש יירד יװ רעמ סעּפע ןיא .ה .ד ,רעגייז

 טכַאמ עשישטייד יד טעװ ,ָאּפַאטשעג רעד ןרעו טלעטשעגוצ טינ רעקידעב

 טליוו ...ויטקעלָאקיָאטעג ןצנַאג םעד ףיוא ףָארטש עטסברַאה יד ןריפסיוא

 טגָאלש סע !טיירג טייז ןַאד --- ,ןגרעבנטיוו ןייא רַאפ ןעמוקמוא עלַא ריא

 ,ןטייצ ערעסעב ןבעלרעד ןוא ןביילב ןבעל רעבָא ריא טליו !העש עטצעל יד

 "גטיו וװ ןעניפעגוצסיוא ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןפלעה ריא טפראד ןַאד

 זױלב טציא טגיל לרוג רעיא ,ןדיי טקנעדעג .סיוא ךיז טלאהַאב גרעב

 .טקידנעעג בָאה ךיא .טנעה ערעייא ןיא

 יװ ,םלוע ןופ ןגָארטעגרעדנאנַאפ לָאמאטימ ךיז טָאה ןייוועג ַא

 ןַא ץעגרע טכוזעג ןבָאה ןגיוא .טעילאווכעגרעדאנופ ךיז טלָאװ םערוטש ַא

 .עגַארפ-לרוג רעד ףיוא רעפטנע ןַא ,ואּפשנָא

 רענייק ףעװעג טינ ףױה ןפיוא ָאד זיא רענאזיטרַאּפ יד ןופ רענייק

 גרעבנטיו ןדײי; :עסַאמ רעד וצ גנורעלקפיוא ןַא טימ סױרַא טינ זיא

 .ןרידיווקיל וצ ָאטעג יד ידכ ,דיירסיוא ןַא ָאּפאטשעג רעד ייב זיולב זיא

 דייא  ייז ןלעװ ,ןרעװ ןבעגעגסױרַא ָאּפאטשעג רעד טעװ רע ןעוו וליפא

 "עד זומ יװ ייס רימ ןלעװ ןעמוקמוא רעטעּפש-רעירפ .ןעניוש טינ ךיוא

 ,תוחּפשמ ערעזדנוא ןופ רעדרעמ יד דנאטשרעדיוו ַא ןלעטש רימָאל ,י'ועביר

 .ףמַאק םוצ עטיירג ןיוש ןעייטש עכלעוו רענאזיטרַאּפ יד ןפלעה רימָאל

 ןסײרסױרַא ךיז רימ ןלעוו ףמאק ןיא זַא ןייז ןעק !טימ טמוק !טימ טמוק

 -ַאפ ןענעז עכלעוו ,רענאזיטרַאּפ יד טימ ןדניברַאפ ןַאד ךיז ןוא ָאטעג ןופ

 -ענטימ לָאז רעוועג ןייק טינ טָאה סע רע .רעדלעוו עקימורַא יד ןיא ןַאר

 ערעײא טנגעגַאב רעסַאװ עקידוז טימ .קורב ןופ רענייטש ,ןזייא ןַא ןעמ

 "רעדיװ ַא ןָא ןעמענ ןזָאל ךיז רעדייא ,ףמַאק ןיא ןלַאפ רעסעב .רעדרעמ

 | ."ראנָאּפ ףיוא דנאטש

 "רעוו עטושּפ עכלעזַא טימ ןרעה טזָאלעג טינ רעכָא ךיז טָאה רענייק

 -פיא קירעהעג יו סע ןטלָאװ םלוע ןופ עלַא יצ ,סייוו רעװ שטָאכ ,רעט

 עטקישעגרעטנוא-לעיצעּפס יד טעברַאעג ןיוש ןבָאה השעמ תעשב .ןעמונעג

 :םלוע םעד ןעוועטנוב ןבױהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןסנעג ןופ ןשטנעמ

 טרעהעג סָאד זיא וװ -- םענייא בילוצ ןעמוקמוא ןלָאז עלַא --

 ?ןרָאװעג

 .ןבעל ןליוו רימ ,ןברַאטש לָאז ןברַאטש ליוו סע רעוו ---

 | ...!ןבעל ןליוו רימ !ןבעל ,ןבעל ---

 לָאמַאטימ טכיוטעגפיוא ןבָאה ,ןעור טינ טכענ יד ןזָאל סָאװ תומולח

 רדסכ טייג ײמרַא עטיור יד .ּפָא רדסכ ןטערט ןשטייד !ןגיוא רעטנזיוט רַאפ

 ...םולש טעב רעלטיה ..,סיוארָאפ

 וצ ןבעלרעד ךָאנ ןענעק ריפ :סעיזַאטנַאפ יד ןגָארט רעדיוו ןוא;,
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 דו בל מ ַאז

 יױזַא יו טלעוו רעד רַאפ תודע ,עטכישעג רעד רַאפ תודע עקיצנייא יד ןביילב
 םאו ריע ַאזַא ,הליהק עשידיי עסיורג ַאזַא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא סע
 ןיא ,םי טייז רענעי ףיוא רעטסעווש ןוא רעדירב ןטרַאװ טָא ןוא ,..לארשיב
 ווו ןסיוו טינ וליפַא ךָאד ןלעוו ייז ,ייוו-ייוו .טניירפ עקיצנייא --- לארשייץרא
 .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג רעזדנוא

 !!!ןבעל ןליוו רימ !ןבעל ,ןבעל ---

 .אךדיז טקור רעגייז רעד ,טרָא ןַא ףיוא טינ טייטש ,ץרוק זיא טייצ יד
 !ןָאט סעּפע רימָאל ,ביל ךייא זיא טָאג יוו ---
 יד ןַא טליפרעד ,ףיוא ּפַאכ ַא עסאמ יד ךיז טוט טעלּפרעניה ַא ןופ יו

 טימ .,ייז וצ תוכייש ַא טָאה ןרָאװעג ןפרָאװעג סָאװ רָאנ ןענעז סָאװ רעטרעוז
 :קידנעװער ךעלסעג יד רעביא סעּפורג ךיז ןזָאל רעליימ ןוא ןגיוא עטנפעעצ

 !!!ןבעל ןליוו רימ !!ןבעל !ןבעל ---
 ךיז טייגעצ םלוע רעד .רעמָאיעג טימ טליפעגנָא ןרעו ךעלסעג ןביז יד

 ,ןגרעבנטיוו ןכוז ןרעלעק יד ןיא ,רעמעדייב יד ףיוא ,ןפיוה יד רעביא
 סָאד ,ןזָאלעגסױרַא טינ טָאטש ןיא רענייק ןיוש טרעװ טעברַא רעד וצ

 ..ןוא ָאּפאטשעג ןוא רעטילימ ןופ טלגנירעגמורַא זיא ןעמ טגָאז ָאטעג
 -עס .ַא ףיוא ןייא טינ ןטלַאה .ךיז ןקור .ךיז ןקור סרעזייוו-רעגייז יד

 ,עדנוק-
 טקיטייו ץרַאה סָאד .ןייצ יד טעמעשטשרַאפ .עטנּפָאװַאב ןעייטש רימ

 רדסכ ןעוועדליוװ ןדיי סעּפורג יװ ,סָאג ןפיוא ךיז טוט סע סָאװ ,קידנעעזוצ
 !?גרעבנטיוו זיא וו ?גרעבנטיוו זיא ווו ?גרעבנטיוו זיא ווו

 וצ ןעמוק טעוו'ס .ןעמוק טעװ העש יד ןעוו זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ןוא
 רעדנַא ןייק זַא ,קידנעעזנייא ןדיי עלא ךיוא ןלעװ ,טכַאלש רעטצעל רעד
 .ףמַאק ןיא זדנוא טימ ןרעוװ ןגיוצעגטימ ,ָאטינ ייז רַאפ ןיוש זיא געווסיוא
 ,עטסטנעָאנ עלַא ןרָאלרַאפ ןיוש ןבָאה עכלעוו ןדיי יד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ
 ןטצעל ןיא ךיז ןלעװ ,ןבעל ןזָאל יז טעװ שטייד רעד זַא ,סעיזוליא עלַא
 ,טייצ עטצעל יד ןזיוועג ךָאד טָאה סָאד ,ףמאק ןיא ןפרַאװ ןיילא טנעמָאמ
 ןעעז סָאװ רָאנ ,רעוועג ןפאשנייא ןעמונעג קידרעביפ ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו
 עד ע יז ף יו א ירװ ז ד נו א ףףױא רָאג ןקוק ןדיי יד ?טציא רימ
 יד ןיא וליפַא ,ןסיירעצ וצ עגר עדעי זדנוא טיירג ןענעז יז . ר ע ד רע מ
 ןדנוא ,ןגרעבנטיוו ןייא רָאנ טינ ,ןבעגרעביא זדנוא ָאּפאטשעג רעד ןופ טנעה
 .ָאּפאטשעג רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןגעקַא ךיז ןלעטש עכלעוו ןעמעלַא ,ןעמעלַא

 רעד וצ טריפ סָאװ ,ףיוה-סגנאגכרוד םייב ,לסעג רענעמשָא רעד ףיוא
 יד ןיא רענייטש טימ ןוא סנקעטש טימ ןדיי ןומה א טייטש ,סַאג רעשטייד
 ,טנעה

 -אזיטרַאּפ עשידיי ןעייטש ןדיי עטצעהעגפיוא יד ןגעק .,..ייװ-ָא ,יײװיָא
 ,,,יװ-ָא ,יײװ-ָא ...טנעה יד ןיא רעוועג טימ רענ

 רענאזיטרַאּפ יד .רעפמעק יד וצ רעיוט םוצ ךיז טּפוטש ןומה רעד
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 ּיק ס נ יג רעש טַא ק .ש

 סנטסָאּפ יד ןלעװ טינ לָאז סע רעוו, ,ןסיש וצ טיירג רעוועג סָאד ןטלַאה
 : | ,"ןסיירכרוד

 רעדירב ןגעק רעטסעווש ןוא רעדירב ?ןדיי ןגעק ןדיי ?ןעמעוו ןגעק רעוו
 ..!ייוװ-ָא !ייװ-ָא ?רעטסעווש ןוא

 !העש 1 ךָאנ --- !ןיינ טגָאלש רעגייז רעד ,8 טרעוו רעגייז רעד
 ?טיױט ןרַאפ העש ַא ןשטנעמ סיוא ןעעז יו
 םייב םינּפטעמרַאּפ ןופ סױרַא דלַאב ןעגנעה ןגיוא עיולב-לקנוט יד

 ןכעליירפ ַא ןעזעג ךָאנ םיא ךיא בָאה געט יד טשרע .יקסוװָאדַאש רָאיטקַא
 | .עניב רעד ףיוא

 ךיז ךיא בָאה טכַאנײיב ןטכענ ...יקסניגרעשטַאק ,סָאד זיא ױזַא ---
 .ןבעל וצ ןעמוקסיוא טינ לָאז תעל-תעמ ןייא ןייק זַא ,טלעטשעגרָאפ ךָאנ

 ךיז טלעטש ,טנַאה ןיא רפס ַא טימ ייברַאפ ךיג טפיול יקסנול לקייכ

 :סיוא רע טרעטיצ ךיג-ךיג ךעלנייוועג יו ןוא רימ רַאפ ּפָא

 ןייק ָאטינ .,,ייא-ייאזייא ...?ַאה טוג טינ ,יקסניגרעשטַאק טוג טינ ---

 םלוע'לש ונובר רעד טעװ רשפא ...ןפָאה ףרַאד ןעמ .,.,ילאדייאזייא ?סעיינ

 | | ..ןפלעה

 יד -- טלעװרעטנוא יד טריזינאגרָא ןבָאה רעלסעד ןוא סנעג

 -רעדנוה םעד עקרָאק .ןפור שרעדנַא יז טגעלפ ןעמ יו ,ע ק ר א ט ש

 ןבילקעגפיונוצ ייז ןבָאה .ןענַאמַאטַא יד ןענעז עקמיש .ןוא עקדנעמ ןיז *סרעט

 יד ןדיי יד ןשיװצ ןטײרּפשרַאפ עכלעוו ,ןעגנוי עטּפָאכ עצנַאג ַא ךיז םורַא

 -עג ..ָאד ןיוש זיא ָאּפאטשעג יד ןוא טָא-טָא :תועידי עטסקילורג עמַאס

 טסיזמוא ןגייל ייז ןפרַאד סָאװ וצ ,ןירַא טינ ָאטעג ןיא רָאג טעװ ַאּפאטש

 .ייףוס ַא ןוא סעבמָאב טימ ָאטעג יד ןפראווַאב ןלעוװ ןענאלּפָארע --- ּפעק יד

 זַא ,ךיז טכוד סע -- למיה ןפיוא ןוא רעיוט םוצ זעוורענ טקוק םלוע רעד

 ָאטעג יד זיא ןטייז עלַא ןופ --- ןעשזדוה סרעלעּפָארּפ יו ןיוש טרעה ןעמ

 -עצ ןיוש ןענעז ןטַאמרַאה וליּפַא ןוא רעװעג-ןישַאמ טימ טלגנירעגמורַא

 .עדאנָאנַאק יד ןָא ךיז טביוה רעגיײזַא 10 .ָאטעג ןגעק ןגָאר יד ףיוא טלעטש

 ןרעביא לענשיץילב ךיז טָאה סָאװ ,העידי עטצעל יד זיא טָא ןוא

 רע רעבָא ןגרעבנטיוו טּפַאכעג טאהעג ןיוש טָאה ןעמ :טײרּפשרַאפ ָאטעג

 ןפָאלטנַא רעטייוו זיא ןוא ןדיי יד ןאגַאנ ןייז טימ טריזירָארעט טָאה

 "רעד רעדיוו ךיז ןבָאה --- !ןכוזפיוא םיא רימָאל !ןכוז םיא רימָאל ---

 ,תולוק טרעה

 "עג סָאד זיא וװ ,טנזיוט קיצנַאװצ ןעמוקמוא ןלָאז םענייא בילוצ ---

 | | ?ןרָאװעג טרעה

 .רעקידיײטרַאפ ערעזדנוא ,טניירפ ערעזדנוא סָאד ןענעז סָאד ןוא --

 דָאנװַאלכ טגאיצילָאּפ םעד טימ שארב ףױה-גנַאגכרוד םייב םלוע רעד

 .רענאזיטרַאּפ יד וצ ןבעגעג זָאל ַא ךיז טָאה ,שטיוו

 .רעפמעק יד ןענרָאװ --- !ןסיש רימ ,קעװַא טייג ---
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 ױו ב ל מ ַא ז

 ףיױא רענייטש לגָאה ַא ןלַאפ ןבױהעגנָא טָאה -- !טסיש !טסיש ---
 יי יי / ,סנטסָאּפ יד

 טעדנוװרַאפ טרעוו שטיװָאנװַאלכ ,סָאש רעטשרע רעד ןלאפעג זיא'ס

 ,קירוצ ךיז טיצ ןומה רעד .קַאבניק ןיא
 ןעצ וצ טונימ ןעצ .םעניילק םעד טקעדרַאפ רעזייוו רעסיורג רעד

 !ייוװ יײוװ-ַא
 ,לגילפ ענייז טימ ָאטעג ןרעביא ןעכָאפ ןביוהעגנָא טָאה טיוט רעד |

 ָאטענ רעד ןופ סױרַא ןיילַא טייג טנַאדנעמָאק רעד

 ןעמאזוצ טניווועג ןבָאה ףיוה-סגנאגכרוד םעד ןופ לביטש-םעדיוב ַא ןיא
 ,הרבח עטנאקַאב ןפערט טּפָא טנעקעג ןעמ טָאה טרָאד .ןעיורפ עגנוי עכעלטע
 -רַאפ וצ דגב ַא ,סמערַאװ לזעלג ַא ךָאנ ןּפַאכפױרַא ָאד ךיז ןגעלפ עכלעוו
 ָאד ךיז ןבָאה ,ןיילַא ןבילבעג ןענעז עכלעוו עטנלע .ןשאווסיוא דמעה ,ןטכיר
 ,ןדניוושרַאפ רעכיג טייצ יד טגעלפ ןעמאזוצ ,ערעדנַא יד וצ ענייא טעילוטעג

 טַאהעג ךױא רע טָאה ָאטעג ןיא שטָאכ ,קיציא ןעוועג ךיוא זיא טנלע
 -סיוא טָאה ןוא ןעוועג זיא סָאװ יורפ יד .ןיז ענעסקַאװרעד ייווצ ןוא יורפ ַא
 ךיױא טָאה רע רעכלעוו טימ ,קיצנַאװצ רָאי ַא ףיוא םיא ןופ רעטלע ןעזעג
 טרעטיברַאפ טפָא םיא טָאה ,טאהעג טינ תיב-םולש ןייק המחלמ רעד רַאפ
 "גוזַאב םוש ןָא ענעדיי ַא ןעוועג זיא יז .ָאטעג ןיא ךיוא טכענ ןוא געט יד
 ךיז טשימ ןַאמ ריא סָאװ ןעוועג רעדיוורעד ריא זיא'ס ,סעיצאריּפסַא ערעד
 ,בוטש ןיא ןתקולחמ וצ ןעמוק טפָא טגעלפ םעד בילוצ ןוא קיטילָאּפ ןיא

 ןכײלשסױרַא גָאטרַאפ ךיז טגעלפ רע ןעוו ,ןעוועג טוג רעבירעד זיא ןקיציא
 ןזייוו ןטלעז ךיז רע טגעלפ בוטש ןיא .דָאב ןיא טעברַא רעד וצ בוטש ןופ
 טינ .םײהַא טכַאנ יד ךיוא זיא רע זַא ,ןפָארטעג טָאה ןטלעז טינ ,גָאטיײב
 יד ןיא ,רבח ַא ייב ץעגרע רעדָא בַאטש ןיא ןקיטכענ טגעלפ רע .ןעמוקעג
 יד ייב לביטש-םעדיוב ןיא ןפערט ןקיציא ךיוא ןעמ טגעלפ ןטונימ עיירפ
 רעד טימ טפַאשטניירפ יד ןעוועג םענעגנָא ןוא טוג םיא זיא'ס .ךעלדיימ
 -גָא ןרָאװעג טלגָאװרַאפ זיא סָאװ ,ןאמדירפ עיזדע רעקידוװענחיץרַאװש
 ,רעהַא שזדָאל ןופ שזַא ,ןַאמ ריא קידנרעוו

 גנודאלנייא רעד ףיוא לביטש ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב לָאמ עטשרע סָאד
 -אזוצ ָאד ךיז ןבָאה'ס .רָאיײיײנ םעד ָאד ןענעגעגַאב וצ ,יקצעליּפ עלהרש ןופ
 -ָאלַאס ,עיזדע ,ןאגאק לדיירפ סעטרבח עריא ןעלהרש רעסיוא ןפָארטעגנעמ
 ךיוא זיא וצ רעטעּפש ןוא רענייוו עילע ,ןיקצַאמ ,רעוועקצוס ,לעברַאג ןָאמ
 ץערעדנַא יד ענייא ןשטנווועג ןוא םייחל ַא טכַאמעג רימ ןבָאה .קיציא ןײרַא
 רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גרעבנטיוו רבח ןיימ .ָאטעג ןופ גנואיירפַאב עכיג ַא
 -רַאפ רעקיטציא רעד ןוא ,רעטעברַא-רעּפעטש רעקילָאמַא רעד ,קיציא רימ
 ןפיוא וליפַא טלָאמעד רימ זיא ,ָאעל סָאד זיא ר ע זַא) דָאב ןופ רעטלַאוו
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 יק סנ יג רעש טַא ק? .ש

 רעד ףיוא ןעיזדע טימ ןסעזעג ךָאנרעד ךיז ןוא (ןלאפעגנייא טינ קנַאדעג
 טשרע ָאד זַא ,טליפעג ךיז טָאה'ס .טדערעג ,טלכיימשעג ליטש ןוא עפָאס

 .בוטש ןיא ןייג ןרַאפ ןוא טעברַא רעד ךָאנ סיוא ךיז רע טור
 רעד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע יװ םעדכָאנ ,גָאטרַאפ ילוי ןט17 םעד

 ןופ קידנפיול רעװלָאװער ַא טימ ןגרעבנטיוו ןעזעג טָאה ןעמ זַא ,גנַאלק
 :טסווורעד ךיז ךיא בָאה ,רעגָאיכָאנ

 גָאר ףיוא) ןטלאהַאב וצ ךיז םעדיוב ַא ףיוא ףױרַא ןענעז עכלעוו ןדיי
 ןעו .יורפ ערעטלע ןַא לקניוו ַא ןיא טקרעמַאב ןבָאה (15 סַאג ןושארטס
 ןקיטסַאה ַא ךיז יורפ יד טָאה ,זיא יז רעװ ןָאט קוק ַא ,וצ ריא וצ ןענעז ייז
 ןגױצעגסױרַא יורפ יד טָאה ,גנושאררעביא רעייז וצ ןוא ,ייז וצ ןָאטעג רעק
 -לָאװער ַא ,טלקיװרַאפ ןעוועג זיא יז סָאװ ןיא ,עליײשטַאפ ריא רעטנוא ןופ

 .ּפערט-םעדיוב יד ןופ ןפולּפָארַא טלָאװעג ןבָאה עסַאלב-טיוט ,ןדיי יד .רעוו
 ןָאטעג יירשעג ַא םיטשירענעמ א טימ רעבָא טָאה יורפ יד

 ,ןדנווושרַאפ ןיײלַא זיא ןוא --- !ָאד ןביילב --

 רעטכוזעג רעד ןעועג זיא סָאד זַא ,ןעועג טינ קפס ןייק זיא'ס

 | ,גרעבנטיוו

 ?ןדנווושרַאפ רֹע זיא ווו
 "וצ טָאה רע .םעדיוב ןפיוא ןגעלענּפָא קיציא ָאד זיא טכַאנ עצנַאג ַא

 םעד ןעזעגוצ סענורַאּפש ךַאד יד ךרוד טָאה ןוא רעדורעג םעד טרעהעג

 "וקעג זיא טציא זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא'ס .טכַאנ רעד ןטימ ןיא סָאַאכ

 יד רַאפ ,םירבח ענייז רַאפ ,םיא רַאפ טנעמָאמ רעטסקידנרידיצעד רעד ןעמ

 ךָאנ סנטצעל ןעוװעג זיא ןעגנוציז-בַאטש יד ףיוא ...ָאטעג ןרַאפ ,רעפמעק

 ןיא דנאטשרעדיוו םעד ןביוהוצנָא ,סולשַאב רעד ןכָארטשעגרעטנוא לָאמַא

 ךיז טעװ ןעמ ןעוו רעדָא ,עיצאדיווקיל ריא ןביוהעגנָא טרעוו'ס ןעוו ,ָאטעג

 -רַאפ ןיא סָאװ ,עיצאזינאגרָא - רענאזיטרַאּפ יד ןטכינרַאפ וצ ןעמענראפ

 זיא'ס .ןדיי עקירעביא יד ךָאנרעד ןטכינרַאפ וצ הלחתה ַא זיולב ךעלדנעטש

 -עג ןיא ןבעגוצרעביא םיא גנורעדָאפ רעד טימ זַא ,םיא רַאפ ןעוועג רָאלק

 -רעד ןרעדָאפ רעכיז ןלעװ ייז .ןענעגונַאב טינ ןשטייד יד ךיז ןלעװ ,ַאּפאטש

 ךָאנרעד ןוא רעפמעק יד רעטעּפש ,רעדילגטימ-בַאטש עקירעביא יד ךָאנ

 | | .ףוס רעד ןעמוק טעוו

 ןגרעבנטיו ןענופעג ןדיי יד ןבָאה ירפרעדניא ןעצ בלַאה רעגייז ַא

 סַאג יד ךיג רע זיא ,ןעגנורּפשענּפָארַא ּפערט יד זיא רע ןעוו .םעדיוב ןפיוא

 ןוא ףיוהכרוד ןיא ןײרַא רע זיא סעדנוקעס עטלייצעג ןיא ןוא ןפָאלעגרעבירַא

 .עיזדע רעטרעיורטרַאפ רעד וצ םעדיוב ןפיוא טעּפארדעגפיורַא ךיז ליטש

 טָאה ןעמ זַא ,העידי יד ןעגנַאגרעד ךיילג זיא ןסנעג וצ זַא ,תועמשמ

 זַא ןדיי יד ןסיוו ןזָאלעג רעבירעד טָאה ,סנעג .ןגרעבנטיוו ןעזעג סָאװרָאנ

 טָאה ןעמ זַא ,ןלייצרעד רענאזיטרַאּפ יד יװ ,ןפָאלטנַא טינ זיא גרעבנטיוו

 ךָאנ ָאּפאטשעג רעד ייב טלעוּפעגסיוא טָאה רע זַא ןוא ,ןעזעג םיא סָאװ רָאנ
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 דו בל מ ַאז

 "עגנַא סנעג טָאה ךַאז ַא ךָאנ ןוא ,ןגרעבנטיוו ןכוזוצסיוא ידכ ,העש ייווצ

 ,ָאּפאטשעג רעד ןבעגרעביא ךיז טעװ גרעבנטיוו ביוא :ןרעיובנייא ןביוה

 טַארנדיי רעד סָאװ ,דלָאג עצנַאג סָאד טימ ןפיוקסיוא ייז ןופ םיא רע טעװ

 .עסַאק רעמייהעג ןייז ןיא טָאה

 יד ןגעק ןדיי יד ןשיווצ ןסקאוועג רעמ ךָאנ רעבירעד זיא םערוטש רעד

 ןופ לרוג ןגעוװ ןסילשַאב ףרַאד גרעבנטיוו .העש ייווצ ךָאנ .רענאזיטרַאּפ

 ,רעטעמתחעג ַא גנאל ןופ ןיוש זיא לרוג רעד שטָאכ ,ָאטעג

 !באטש - רענאזיטרַאּפ ןיא ךיז טוט סָאװ

 "װַאק עבא (1 קיניאװכ םהרבא ,ןאמזאלג ףסוי רעדילגטימ-סבאטש יד

 עטייווצ סָאד ןיוש ןבָאה ({רעקסײדַאמ עינָאס ןוא (ֿבקינזער ןסינ ,(2רענ

 ךָאנ ןעמ זיא טכַאנ עקיטכענ יד .טכַאמעגוצ טינ גיוא ןייק טימ תעל-תעמ

 "סיוא לָאז'ס ןעוו ,ףמַאק ןופ ןעלטימ עלַא טכַארטַאב ןוא ןסעזעג ןקיציא טימ

 ָאעל טנַאדנעמָאק םעד ןָא ןסעזעג ןיוש ןעמ זיא טכַאנ יד .ןדנעוווצנָא ןעמוק

 .רעדָא ףמַאק ןיא ןטערטסױרַא ?ןעמ טוט סָאװ :ןסילשַאב זומ ןעמ ןוא

 -סױרַא רעדָא :קנאדעג םעד ךיז וצ טשרעוצ ןזָאלעגוצ טינ טָאה רענייק

 -נַאגרַאפ רעדעי טימ רעבָא !ןיינ ןָא ,ָאּפאטשעג רעד טנאדנעמָאק םעד ןבעג

 ןיא ןביוהעגנָא ,ןייז טינ לָאז סָאד ךעלביולגמוא יװ ,טָאה ,טונימ רדענעג

 .געוסיױא רעד ך יו א ןעמוק קנאדעג

 טעװ  ָאּפאטשעג יד זַא ,טייקכעלגעמ יד ןעזוצסיוארָאפ ןעוועג זיא'ס

 -גרעבנטיו םעד ןעלדנַאװרַאֿפ ,ןרעלסעד ןוא ןסנעג ןופ ףליה רעד טימ

 יז ןעוו ,ךָאנרעד ןוא ןדיי ןגָאלש ךיז ןלָאז טשרעוצ .גירק-רעגריב ַא ןיא ןינע

 ,ןרעגלַאװ ןסַאג יד ףיוא ךיז ןלעו עטיוט ןעוו ,טּפעשעגסױא ןייז ןיוש ןלעוו

 יי ז ןלעװ דנאטשרעדיוו םוש ןייק ןָא ןוא ָאּפאטשעג יד ןעמוק טעװ ןַאד

 זיא ןוא עטסערג יד ןעוועג זיא טייקכעלגעמ ַאזַא ןופ ראפעג יד ,ןקידנערַאפ

 זיא שילָאק טנאיצילָאּפ רעטנפָאװַאב רעד ,טונימ וצ טונימ ןופ ןסקאוועג

 זיא'ס ןוא רעפמעק יד ףיוא לָאמ ןטייווצ ַא ןלאפעגנָא ןדיי עּפורג ַא טימ

 -עגּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו רעפמעק רָאּפ ַא .יירעסיש ַא וצ ןעמוקעג רעדיוו

 טנפָאװטנַא רעלַאפַאב יד ךרוד ןענעז ,רעלאפנָא יד ףיוא ןסיש וצ ןטלַאה

 -געמ עטייווצ ַא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ךיוא זיא'ס .,ןרָאװעג טריטסערַא ןוא

 -סױרַא טינ טעװ גרעבנטיוו ביוא :טַארנדיי ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טייקכעל

 יד דנַאטשרעדיוװ ַא ןלעטש ןכָאנ ןעמוקעגמוא ,ַא"ּפפ ןֹופ דילגטימיבַאטש ,טסידנוב (1

 .דלַאװ םוצ גנַאנ ןיא ,ָאטעגנ יד ןזָאלרַאפ םייב ןשטייד

 ןופ טנַאדנעמַאק -- טיוט סנרעבנטיו ךָאנ ןוא דילנטימ-בַאטש ,קינריעצה רמוש (2

 ןיא טציא ."המקנ; הנחמירענַאזיטרַאּפ רעשידיי רעד ןֹופ רידנַאמָאק -- רעטעּפש .ָא"ּפפ

 .טשֶאּפ רעשידיי .לארשידץרא

 יר ןיא ןַאזיטרַאּפ רעטעּפש .ָא"פפ ןופ רילנטימיבַאטש .טסינויצ רענײמעגלַא (2

 .לארשיזץרא ןיא טציא .רעדלעוו עשיסורסייוו

 .ָאּפַאטשעג ןיא ןעמוקענמוא .ַא"ּפפ ןופ דילגטימ-בַאטש ,עקטסינומַָאק (4
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 יק ס ניי ג ר עש טַא ק +-ש

 ןוא געט עכעלטע ףיוא ָאטעג סָאד ןזָאלרַאפ ןדיי עלַא ןלעװ ןרעוו ןבעגעג
 -ישטשוװָאטנוב יד ןגעק ןבעג הצע ןא ןיילַא ָאּפאטשעג יד ןיוש ךיז טעװ ןַאד
 באטש רעד .ןעגנולדנאהרעטנוא ףיוא בַאטש םוצ םיחולש טקיש סנעג .סעק
 טרעוו וצ רעטעּפש .רעטעררַאפ יד טימ גנורירַאב עדעי טשרעוצ ּפָא טפרַאװ
 -רעייפ טרעלקרעד סנעג .טקאטנָאק ַא ייז טימ ןדניבוצנָא ןסָאלשַאב ךָאד
 טלַאװ ,אפוג רענאזיטרַאּפ יד ןופ טייקיטכיזרָאפמוא יד טינ ןעוו זַא ,ךעל
 טּפעלשעגטימ טָאה ןײלַא גרעבנטיוו ביוא ןוא ,ןעמוקעג טינ ךאז ןייק וצ
 ייז רעוװ ,ןסיוו טפראדעג רע טָאה ,ןדיי ןייק טינ ,ןשטנעמ עדמערפ ָאטעג ןיא
 גרעבנטיו .,טייקכעלטרָאװטנארַאפ עצנַאג יד ךיז ףיוא ןעמענ ןוא ןענעז
 ,רע טריקיזיר ּפָאק ן יי ז טימ רָאנ טינ זַא ,ןסיוו טפראדַאב ןַאד ךיוא טָאה
 ןלעו ןוא ןבעל ןליוו סָאװ ןדיי ,ןדיי טנזיױט 20 ןופ ּפעק יד טימ ךיוא רָאנ
 רעד טרעלקרעד ,רעטייוו .ןבעלרעבירַא טייצ ערעווש יד (!-) רעכיז ךָאנ
 טימ ןעגנולדנאהרעטנוא ןריפרַאפ טוװרּפעג ןיוש ךיא בָאה ,רעטסטלענדיי
 -- ןדיי ערעדנַא ןעצ ןגרעבנטיו טָאטשנַא ןבעגוצסורַא ,ָאּפאטשעג רעד
 רַאפ דנאש ַא זױלב ןענעז עכלעוו ,רעכערברַאפ ןעצ עכלעזַא ןיוש בָאה'כ
 ןופ לי ָאּפאטשעג יד רעבָא --- ,זדנוא ןשיװצ ןענעז ייז סָאװ ,ָאטעג רעד
 "!ךייא וצ ןעמוק רימ רעדָא --- ןקידעבעל ַא ןגרעבנטיוו, ןסיוו טינ ךאז ןייק
 עכלעוו ,ןדיי ייווצ ,רימ וצ ןדלָאמעג ןיוש ךיז ןבָאה'ס .רעפטנע רעייז זיא
 טינ ליא סָאד ךיוא .ןגרעבנטיוו טָאטשנַא טגיילעגרָאפ ןײלַא ךיז ןבָאה
 -אטשעג ןיא ןטלַאהעג טרעװ סָאװ ,יקסװָאלזָאק לייוו ,ןריפוצכרוד ךעלגעמ
 טינ ןוא םיא ןופ טרעדָאפ ןעמ סָאװ ןגָאז טעװ ,ןגרעבנטיוו ןעק ןוא ָאּפ
 דיי ןשיװצ טינ ןבָאה רימ זַא ,ןייז רעכיז סָאד ןעק רעװ ןוא ןליוו רימ סָאװ
 ןוא טדערעג רדסכ טָאה סנעג -- ?יײז ןענעז קינײװ ,סָאװ ,ןענָאיּפש ןייק
 ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ָאטעג ןיא דנאטשרעדיוו ַא ןופ סנעסנָאנ םעד ןזיװַאב
 -ינעג א יװ טדערעג רע טָאה -- ,!דנאטשרעדיו ַא ַא י ןיוש ביוא ---
 ןטראװּפָא ןעמ ףרַאד -- ,ןעוועג עקַאט זיא רע סָאװ ,ןַאמ-רעטילימ רעט
 ןופ טינ רעבָא ,דנאטשרעדיוו ַא רַאפ ןיב ךיא ךיוא .טנעמָאמ ןקירעהעג םעד
 -ער ןיא --- ,ןפורעגסיוא לָאמַא טימ ךעלרעייפ רע טָאה --- !ןטליּפשרַאפ ַא

 יד רַאפ ןעמוק לָאז סָאװ ,דנאטשרעדיוו ןטנאלּפעג-טוג ַא ןופ טאטלוז
 ךיז םירגּפ עשישטייד יד רעביא רימ ןפרַאד ,טעטראוורעדמוא ןשטייד
 ןפמעק ייז טימ ןעמאזוצ ןוא רענאזיטרַאּפ יד וצ ,רעדלעוו יד ןיא ןסיירכרוד
 !ןעמענ המקנ .רעטייוו

 ןיא ןביוא ןעגנוטארַאב רדסכ ּפָא טלַאה באטש רענאזיטרַאּפ רעד
 יד טצַאשעגּפָא יונעג טרעוו סע .ןעמאזוצ ןגרעבנטיוו טימ ,לביטש-םעדיוב
 ןיק טעמכ טמענ קיציא .ףמַאק ןופ ןטייקכעלגעמ יד ,עיצאוטיס עצנַאג
 רעבָא טליפ רע .וצ זיולב ךיז טרעה ,ןטאבעד יד ןיא לָאמ סָאד טינ לײטנָא
 -טנַא טינ ןענעז ייז ךיוא ,ךיז טייב םירבח ענייז ייב ךיוא גנומיטש יד זַא
 .טלָאװ רע ןעוו טגָאזעג סָאד רעכיז ןטלָאװ ייז ,ןביוהוצנָא ףמַאק םעד ןסָאלש
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 דובל סַאז

 טלעטש גרעבנטיוו .ןליפ וצ ץלַא זיא'ס רעבָא ,ךיז ןרעטש ייז ,ןעוועג טינ ָאד
 ןכרוד קידנקוק ןוא לױמ ןיא ןסיברַאפ ןפיל יד ןיירַא טמענ .ףיוא ךיז
 ;סיוא םאזגנַאל רע טיצ יולבלמיה םוצ לרעטצנעפ

 ײטרַאּפ רעד וצ ןינע םעד רעביא ביג ךיא .םירבח סיוא טרעה ---
 - ,ןָאט ךיא לעװ סָאד ,ןסילשַאב טעװ ײטרַאּפ יד סָאװ ,רעניימ

 םעד ןעמאזוצ טפור עינָאס ןעגנוטארַאב יד רעביא טסייר באטש רעד
 ָאטינ ןיוש זיא ךס ַא ןריטוקסיד וצ .ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאקדןָאיאר-ָאטעג
 טסילשַאב ,גירק-רעדורב ַא ןדיימוצסיוא ידכ .ערָאלק ַא זיא עגאל יד .סָאװ
 גרעבנטיו זא ,עגאל ענעפאשעג יד ןצאשּפָא ןכָאנ ,טעטימָאקדןָאיאר רעד
 .ָאּפאטשעג רעד ןבעגרעביא ךיז ףרַאד

 זַא ןעינָאס ןופ טרעדָאפ רע ?ךעלגעמ סע זיא :םמותשנ זיא קיציא
 עינָאס .טעטימָאק-טָאטש םעד ךרוד ןרעװ ןסייהעגטוג לָאז סולשַאב רעד
 ,ךעלגעמ טינ טציא זיא טָאטש רעד טימ גנודניברַאפ ןייק זַא טעדלעמ רעבָא
 -גייוועגרעסיוא ןיא זַא ןוא רעטילימ טימ טלעטשעגמורַא זיא ָאטעג יד לייוו
 יװ ,טכער-גנומיטשַאב עבלעז יד טעטימָאק-ןָאיאר רעד טָאה ,ןלַאפ עכעל
 ,טעטימָאק-טָאטש רעד

 !טייג רעגייז רעד ,..טייג רעגייז רעד ...ןוא
 ,ןסנעג וצ ןפורעג רעדיו טרעװ באטש רעד
 ןבעגרעביא ךיז טעװ גרעבנטיוו בוא זַא ,רעדיװ טרעכיזרַאפ סנעג

 טיג םענייק ןוא ןטלַאה טוג ךיז טעװ רע ןוא ָאּפאטשעג רעד קיליוויירפ
 -וצסיוא ןגרעבנטיוו ןעלטימ עלַא ןעמעננָא טַארנדוי רעד טעװ ,ןבעגסױרַא
 .ןרעוװ ןבעגעגּפָא טעװ ,טָאה טַארנדיי רעד סָאװ ץלַא .ןפיוק

 "ןגרָאמ ןעמוקקירוצ ךָאנ טעוו גרעבנטיוו זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא ---
 ,ָאטעג ןיא ןגרָאמרעביא

 זַא ,טעז ןעמ .עטכאמעג ַא זיא גנורעכיזרַאפ סעסנעג זַא ,טליפ ןעמ
 ,סנייז ןכיירגרעד וצ ןעלטימ עלַא ןצונסיוא טוװורּפ סנעג

 עטצעל יד .,רידנאמָאק רעייז ייב באטש רעד ךיז טלמאזרַאפ רעדיוו ןוא
 ןיא ךיוא רע זיא ,קידנעטש יװ ,ןוא טדער גרעבנטיוו .ןעמאזוצ גנוטארַאב
 רע .רעטרעוװ יד לרעּפ יו ,םאזגנַאל ,ליטש .טגערעגפיוא טינ לַאפ םעד
 םיא ןגעוו סולשַאב רעד ןעמונעגנָא זיא'ס טכַארטעגכרוד טינ יװ ,ףיוא טזייוו
 ,ײטרַאּפ ןייז ןופ

 טָאה לעפַאב סעסנעג טול ןעוו -- ,קיציא טגָאז --- ,גנאל טינרָאג ךָאנ
 םיא ידכ ,ןאמזַאלג דילגטימ-סבאטש רעזדנוא ןדנובעג ײצילָאּפ עשידיי יד
 -גָאק עלַא ףיוא קידנקוק טינ ,ךיא בָאה ,ןקישוצקעװַא רעגאל-סטעברַא ןַא ןיא
 רבח רעזדנוא ןוא ךַאװ יד ןלאפַאב וצ ,לעּפַאב ַא ןבעגעגסױרַא ,ןצנעווקעפ
 ףרָאװעג טריפעגסיוא זיא לעפַאב רעד .ןעשעג זיא ױזַא ןוא .ןעיײרפַאב
 -נַא רעבָא ,ערעדנַא ןַא עיצאוטיס יד זיא טציא זַא טוג רעייז ייטשרַאפיכ
 .ָאּפאטשעג רעד וצ ןייג לָאז ךיא ןעוו ,וליפַא ןרעו טינ ןיוש טעװ שרעד
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 ײק ס גי ג ר עש טַא ק .ש

 .ךרוד טציא טעװ רשפא -- ןטכַארט עלַא רעבָא ,סע ןעיײטשרַאפ עלַא
 סיוטשנעמאזצ ןטסטנעָאנ םעד ייב ,ןדיי יד ןעגנילעג ןברק סגרעבנטיוו

 .רעפמעק יד ןופ טייז רעד ףיוא ,ןדיי יד ,ייז ןעיצרעבירַא ,ןשטייד יד טימ

 ךָאנ זיא רעוועג ךיוא זַא ,ןובשחו ןיד ַא ןבעגעגּפָא רענייא טינ ךיז טָאה'ס

 "רַאפ טוג ױזַא ןעועג טייצ עצנַאג יד זיא'מ סָאװ הלעמ יד ,ןארַאפ קיניײװ

 טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןיא ןורסח ןסיורג םעד טאהעג ךיוא טָאה טריריּפסנָאק

 ַא -- ןדיי יד ןשיווצ טעברַא-סגנורעלקפיוא עשיטילָאּפ קיניײװ ַא טריפעג

 ,רעלסעד ןוא סנעג ךיוא טציא טצונעגסיוא ןבָאה סע סָאװ דנאטשוצ

 ןגעק ןייז טינ וליפַא לָאז'ס זַא ,ןייז ךָאד ןעק'ס ?ףמַאק םעד ןבױהנָא

 ןופ ךעלרעטצנעפ יד ךרוד ןוא --- ?גירק"רעגריב ַא וצ ןריפרעד ...ןעמעוו
 :יז וצ ןעיירשעג ךיז ןגָארטרעד לביטש-םעדיוכ

 !!!ןבעל ןליוו רימ !!ןבעל !ןבעל ---|

 טציא טרעה רע סָאװ ,ףור רעד ןיירַא ךיז טדיינש ןקיציא ןיא ..."ןבעל;

 ,טרָאד ריא יו ױזַא ןבעל ךיוא ךָאד ליוװ רע ..."ןבעל, .ןצרַאה ןפיט ןיא

 "ערָא רעד ןיא טרעטצניפעגּפָא רע טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי קיצרעפ ..,ןטנוא

 ןרעװ טיירפַאב ענליוו ףרַאד טָא ,טאטשרַאװ-רעּפעטש םייב ,בוטש רעמ

 טנאדנעמָאק רעד ןייז וצ טלייטעגוצ םיא ןבָאה םירבח ענייז סָאװ ,דובכ רעד

 ןוא .טריפעגסיוא דובכ טימ ךָאד רע טלָאװ ,רעפמעקיָאטעג עשידיי ןופ

 ןוא ןבעלוצכרוד ָאטעג סָאד ןזיוװַאב רעפמעק ענייז טימ רע טלָאװ רשפא

 ...םזירעלטיה ןגעק ףמַאק ןטצעל ןיא ,ףמַאק ןיא טריפעג ייז רעטייוו טלָאװ

 וצ סָאװ ָאטינ טציא םיא רַאפ זיא ,קיציא ןיוש סייוו ,ןבעל ןגעוו ..."ןבעל;

 עלַא ןגיל רעדניליצ ןיא .טנאה ןייז ןיא ןאגַאנ םעד טקוקַאב רע ,ןטכַארט

 ַא ךרוד טילפ ּפָאק ןיא ?ןצונ ןפרַאד טינ ןיוש ןײלַא ייז רע טעוװו ,ןליוו

 טעװ רע ...ףוס ַא ןוא דרָאמטסבלעז ...ךיז רַאפ ליוק ןייא רשפא :קנאדעג

 ַא טימ טעזרעד רע ...טױט ןכרוד ןרעװו טעװעטַארעג ...ןרעװו טעוועטארעג

 רַאפ טיירגעגוצ ןיוש ָאּפַאטשעג ןיא ןענעז סָאװ ,םירישכמידרָאמ יד לָאמ

 טימ ,בייל ןיא ןזיּפש טימ ,רעגניפ ענעטינשעצ טימ ךיז רע טעז טָא .םיא

 -ַאר טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ךיז ןעק רע .רע טרעוװ דנילב .זדלַאה םורַא קירטש

 ןעװ ,ָא !זיילסיוא ןייז טציא זיא טױט רעד ,ןברַאטש ...ןבעל ןופ ןעוועט

 ךיז רע טעזרעד רעדיוװ ןוא !ףיילש ןיא ליוק ַא ןזָאלנײרַא טציא ךיז ןעק רע

 ,םירבח ענייד ןענעז רע סיוא גָאז ,גָאז, ...רעקינייּפ ענייז ןופ טנעה יד ןיא

 טגיל וװ ,ָאטעג ןיא רעפמעק יד ןענעז רעװ ...טָאטש ןיא עטעדניברַאפ ענייד

 ?רעװ ?ןעמעוו ייב .ןעמוקַאב רעוועג סָאד ריא טָאה ןעמעוו ייב ,רעוועג סָאד

 ...!?ןיינ !?טסגָאז ?טסגָאז ?ןעוו ?ווװו

 "גטיוו; רעבָא .רעטעוועטארעג ַא ןעוועג טלָאװ רע ןוא ּפָאק ןיא ליוק ַא

 יד ןיא טגנילק ָאּפאטשעג ןופ לעּפַאב רעד יװ ,רע טרעה *ןקידעבעל ַא ןגרעב

 .ןרעיוא

 ,עקידכעלייק עסיורג טימ םיא ףיוא טקוק יז .עיזדע טציז םיא ןגעקטנַא
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 דו ב 5 מ ַא ז

 ,ןּפיל יד טסייברַאפ ,ריא ףיוא קוק ַא טוט רע .טגייווש .ןגיוא עטצנאלגעצ

 :ףיוא ךיז טלעטש ןוא ןיײרַא זדלַאה ןיא סָאגנרערט  ַא ּפָארַא טגנילש
 "ער ןטימ טנאה יד ןגיוצעגסיוא טָאה רע --- !ייג'כ .םירבח ייג'כ --- |
 :טרעטסילפעגסיוא ןוא ןרענוװָאק וצ וצ זיא ,רעװלָאװ

 ַא ןבילבעג זיא קיציא -- !רעװלָאװער ןיימ ו ד םענ .ָאבַא םענ --
 ןַײק -- טעשיצעגסױא החיצר טימ יװ ךָאנרעד ,רעטראטשרַאפ ַא טונימ
 "כרוד סַאג יד לעװ ךיא ןעװ ,ןזייוו וצ ךיז ןגאוו טינ לָאז טנאיצילָאּפ ןייא
 ,ןטײלגַאב רימ ריא טלָאז רעיוט םוצ זיב --- רעטקיאורַאב ַא ןוא --- .ןייג
 זיא רע -- ..רעיוט םוצ זיב שטָאכ ...געו לקיטש ַא ןייג שטָאכ ןעמאזוצ
 ?לסיבַא רימ טימ ןייג טסעוװ ,וד ןוא --- ןעיזדע וצ וצ

 ,טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יז
 יד וצ רעטרעװ עטצעל סקיציא ןעוועג זיא --- ,םירבח טקנעדעג ---

 .-- גנוטכא ףיוא םיא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ-באטש
 טעוו'ס ןעוו ,ןבעל לסיב ַא ןזָאל ךָאנ ךייא טעװ ןעמ ביוא ,טציא זַא טעז

 רעיא  ןזייװ ןפרַאד טעװ ריא ןוא טנעמָאמ ןקיטליגטנא םעד וצ ןעמוק
 ,עדנוקעס ַא טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע --- ...סָאװ סָאד ןעשעג טינ לָאז ,חוכ
 רעק ַא ךיז רע טָאה ,קידנקידנע טינ רעבָא ,ץַאז םעד ןקידנערַאפ טלָאװעג יו
 ;טלמרומעגסיוא ,הליפת ַא ןיא יוװ ,ןוא ריט רעד וצ ןָאטעג

 ששה* == --- לל ְך די א --

 סָאד ןטינשעגכרוד ץילב ַא יװ טָאה הליפת-"ייג ךיא, סגרעבנטיוו
 ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי .טליטשעגנייא גנולצולּפ ךיז ןבָאה ןדלאוועג יד .ָאטעג

 סנדַאל יד ןוא ןריט-בוטש יד קירוצ טָאה ןעמ .סענילעמ יד ןופ ןכירקסיורַא
 ,טנפעעצ

 טכיול ַא טָאה ,סױרַא סַאג ןפיוא ןוא ּפָארַא ּפערט יד ןופ זיא קיציא ןעוו
 טָאה רע .טלקיוװרַאפ ןלארטש עריא טימ םיא ןוא ןוז יד עקיטכיל ַא ןָאטעג
 רעלדָא ןַא יװ ,ּפָאק םעד רע טָאה ץלָאטש רעבָא ,דימ ,סַאלב ןעזעגסיוא
 עטדנעוועג ,ןגיוא עגולק יד טימ ,םאזגנאל זיא ןוא ןפרָאװרַאפ ךיוה רעד ןיא
 ...ןעג...נַאגעג ...ןעגנַאגעג ,טלופרַאפ ךעלסעג יד טָאה סָאװ ,ןומה םוצ

 רעטצנעפ ןופ .סַאג ןטייז יד ייב טפָארּפעגנָא ןענאטשעג זיא ןומה רעד
 ןעמונעצ טָאה גנאג רעקיאור סקיציא ,ּפעק ףיוא ּפעק ןעגנאהעגּפָארַא ןענעז
 ןעגנַאגעג זיא קיציא .טנייוועגרעדנאנופ ךעלרעמָאי ךיז טָאה סָאװ ,ןומה םעד
 ,סקניל םלוע םוצ ,סטכער םלוע םוצ ןָאטעג קוק ַא טָאה רע .קיאור ,קיאור

 לו --- .רעטצנעפ יד ןיא ןדיי יד וצ ,ןפרָאװרַאפ ךיוה רעד ןיא ּפָאק םעד רעדיוו
 ..ןעמעלַא טימ טנגעזעג ךיז טלָאװ וע

 ךיז בָאה'כ ...םענייז טימ ןפָארטעגפיוא קילב ןיימ ךיז טָאה גנולצולּפ
 ,.!גנוטכַא ףיוא ןָאטעג לעטשעג ַא

 יד א ןרָאװעג רעטצניפ לָאמאטימ רימ זיא גָאט ןקינוז ןטימ ןיא
 ,ןגיוא

 ןלאפוצמוא טינ ןטלאהעגנייא ךימ טָאה ,רימ םורַא םלוע רעד
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 םולח ןייק טינ

 "עג סע ווו ,רעטרע יד ןבעגסױרַא ןוא ןעניד ריא טעו רע ביוא ,ןטליגּפָא ןוא

 ןצישַאב םיא טעװ ָאּפַאטשעג יד זַא ,טניימעג טָאה ןַאלרַאכ רעיוּפ רעד

 ,רענַאזיטרַאּפ ךיז ןעניפ
 ןטעבעג ןוא ןַאזיטרַאּפ רעטעדנווװרַאפ ַא םיא וצ ןעמוקעג זיא לָאמ ןייא

 טשרע םיא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ןדנווו ענייז ןעקנעװשוצּפָא רעסַאװ לסיבַא
 ,טכַאמעג

 -בַאמעג ַא טימ רעױּפ רעד טָאה -- ,"רעייז עטיב ,וטסליוװ רעסַאװ; ---
 רָאנ םענ ךיא .ךעלעטונימ רָאּפ ַא רָאנ וצ טרַאװ; --- ,טגָאזעג טייקסטוג רעט
 טָאטשנַא ןוא --- ."םענורב ןופ רעסַאװ עקנישירפ ןײרַא גָארט ןוא רעמע םעד
 ןַאזיטרַאּפ םוצ טכַארבעג רעיױּפ רעד טָאה ,ןטעדנווורַאפ םעד רעסַאװ ןעגנערב

 ,ײצילָאּפ ----

 -נעיווס לטעטש ןבענ זַא ,טסווורעד ךיז טָאה ַאּפַאטשעג רענליוו יד ןעוו

 ױזַא) *טידנַאב רעטמירַאב רעטעדנוװרַאפ ַא ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ןאיצ
 -עגסױרַא שיפַארגעלעט יז ןבָאה ,(רענַאזיטרַאּפ יד ןפורעג סיצַאנ יד ןבָאה

 ךָאנרעד ,ןלייהסיוא טשרעוצ ןַאזיטרַאּפ םעד לָאז ןעמ ,לעפַאב ַא טקיש
 ךיז ןעמ טעװ ןטרָאד ןוא ענליוו ןייק ךַאװ רעקרַאטש ַא רעטנוא ןעגנערב
 ,םיא טימ ןעז ןיוש

 -ילָאּפ ַא ןופ ךַאװ ַא רעטנוא לָאטיּפש ןיא רעפמעק רעד ןגעלעג זיא

 -כָאנ סיואכרוד ןבָאה רעטסעװש-ןעקנַארק יד ןוא םירױטקָאד יד ןוא טנַאיצ
 טנוזעג לָאז ןַאזיטרַאּפ רעד --- לעּפַאב רעד ןעועג זיא ַאזַא -- ,טקוקעג

 .ןרעוו
 יּפש םעד ףיוא ןייגסיוא טלָאװעג רעסעב רעבָא טָאה ןַאזיטרַאּפ רעד

 .ָאּפַאטשעג רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא רעטנוזעג ַא רעדייא לטעב-לָאט
 יד ייס ,עטַאלַאּפ ןייז ןופ עקנַארק יד ייס ,טרעױדַאב םיא ןבָאה עלַא

 .לָאטיּפש ןיא םיבורק ערעייז ןייז הלוח-רקבמ ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,עטנוזעג

 רעד ,רעסעב טרעװ ןַאזיטרַאּפ םעד --- ,עטייווצ ַא ,ךָאװ ַא קעװַא טייג

 "עג ןיוש טרעוו טנעילק ןייז --- ,ןדירפוצ זיא לטעטש ןופ ףעשדָאּפַאטשעג

 | ןקישּפָא ענליוו ןייק ןענעק םיא רע טעוװ דלַאב ןוא טנוז

 רעבָא -- ןעװעטַאר וצ ךיז ןעלטימ ענעדישרַאפ טכוז ןַאזיטרַאּפ רעד

 ,םיא ןגעק ןסקיב ןופ סעפול ןוא סעטַארג רע טעז םוטעמוא

 ַא רַאפ סָאװ רָאפ ךיז טלעטש רע .,ןפָאלשניײא טינ טכענ יד ןעק רע
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 ַא ןיא ףרָאדנשַא .י ןוא גרעבלע .י ,עזמָאב .נ ,יקסניגרעשטַאק .ש ,ןייטשניבור .*

 .1080 רָאי ןיא עניטנעגרַא ןייק זירַאּפ ןופ ןרָאפקעװַא ןייז רַאפ טנוװַא:סגנונעגעזעג ןפיוא



 שןדָאל ,יקסנינרעשטַאק .ש
8 

 ןוא ןַאמסָארנ .מ .1946 שזדָאל

 .יקסנינרעשטַאק .ש

 ענענגַאב א .1980 זידאּפ

 ד ןייז ייב ווָאקרוט .מ טיס

 .זירַאּפ ןרָאפ

 194/ ןיא יקסניגרעשטַאק .ש

 .ןירַאַּפ רעסניה ןרּפִא ףיוא



 דו ב ל מ ַא ז

 זיב ַאּפַאטשעג ןיא ןגָארטוצרעבירַא ןעמוקסיוא םיא טעװ סע ןעגנוקינייּפ
 םעד וצ ,ןיינ ?טױט ןרַאּפ ארומ טָאה רע .טיוט רעד ןעמוק טעװ סע ןענַאװ
 ןברַאטש רעבָא .טיירגעגוצ רעדרעמ עשטייד יד ןגעק רעפמעק ַא ךָאד זיא
 ףיוא ןעגנעה ,רעגניפ יד ןיא ןעלדָאנ :טשרעוצ ךָאד טסייה ָאּפַאטשעג ןיא
 ...בייל ןרעביא סנקעטש ענעמוג ,קנַאב-יירד ןשירטקעלע ןפיוא ןציז ,סיפ יד

 ןַאיטרַאּפ םעד ןקישוצסױרַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא קיטסניד ףיוא
 ,טלייהרַאפ ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ ךיז ןבָאה ןדנווו יד שטָאכ ,ענליוו ןייק

 םירױטקָאד יד טימ ,עקנַארק יד טימ טנגעזעג ךיז טָאה ןַאזיטרַאּפ רעד
 | .טלעו רענייש ,רעיירפ רעד טימ ןוא

 יד ,לטעב ַא ףױא טכַאנ עטצעל יד .לָאטיּפש ןיא טכַאנ עטצעל יד
 ,.יצעל

 ,טכַארט ןוא ױזַא ךיז טגיל ןַאזיטרַאּפ רעד יװ ױזַא ,לָאמַא טימ ןוא
 יװ רֶע טרעהרעד לָאמַא טימ -- ,לרוג ןקידרעטייוו ןייז ןגעוו טרעלק ןוא
 ןרעה טָא ,..ּפערט יד ףיוא טפיול ןעמ ..,לָאטיּפש ןופ ןריט יד טכערב ןעמ
 רעד רעטניה טיירש ןעמ ןוא רָאדירָאק ןיא טירט עקידנלייא ,ערעווש ךיז
 "?ןַאזיטרַאּפ רעד זיא וו, *!ךיוה רעד ןיא טנעה; ;עטַאלַאּפ ןייז ןופ ריס

 רעטרעדנוװרַאפ-קיאורמוא ןַא ךיז טצעז -- "?ָאד ךיז טוט סָאוװ, --
 טכוז רע ?ָאד ךימ טנָאמרעד רעוו; --- לטעב ןפיוא קעװַא ןַאזיטרַאּפ רעד
 ,7?ךימ סע

 ןגיוא יד ןיא ןייש ַא םיא טיג סע ,ריט יד ףיוא-סיר ַא ךיז טוט טָא ןוא
 ;יירשעג ַא טימ םיא וצ וצ ,רעטנַאקַאבמוא ןַא ,רעוו טפיול סע ,לּפמעל ַא

 *?וד !ַאקשימ, ---

 יד קידנענעקרעד ,ןַאיטרַאּפ רעד ךיז רעסיוא זיא -- "!טקציא ,, ---
 ףיוא ףױרַא טלַאפ ןוא --- "!ןייז טינ ךָאד ןעק סעא -- ,רבח ןייז ןופ םיטש
 וצ ןעמוק טינ עקשימ ץלַא ךָאנ ןעק -- ,"עקציא ,גָאז; -- ,ןשוק ךיז םיא
 "?םולח ןייק טינ סע זיא ,גָאז, --- ,ךיז

 ןייז םיא טקיאורַאב -- ,"רערעייס ,םולח ןייק טינ ,םולח ןייק טינ; ---
 רימ ,ךיג, --- ,טַאלַאכ ַא רבח ןקנַארק ךָאנ ןייז ףיוא ףױרַא טפרַאװ ןוא לאוג
 | "!ןעװעטַאר ךיד ןעמוקעג ןענעז

 ןעגנַאגעג עקשימ זיא םירבח ענייז ןופ סעצײלּפ יד ףיוא טנעלעגנָא
 ,טכַאנ עטצעל יד טינ ןיוש רעבָא ,רָאדירָאק-לָאטיּפש ןכרוד טכַאנ עטצעל יד
 ...ןבעל ןייז ןופ ,רעכיז ןעוועג רעירפ זיא רע יוו

 רעד טרסמעג ןעקשימ טָאה סָאװ ,רעױּפ םעד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא
 ?ןסיוו ריא טליװ ,ָאּפַאטשעג

 ַאּפַאטשעג יד טצװ ןַאזיטרַאּפ םעד זַא ,טניימעג טָאה רעױּפ רעד ...עכ
 רעבָא ,ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ ןסיװ טינ טעװ רענייק ןוא ןסישרעד רעכיז
 | .טַאהעג תועט ןרעטיב ַא טָאה רע
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 רק ס נ י נג ר עש סט א ק .ש

 ןענעז ,טעװעטַארעגסױרַא ןַאזיטרַאּפ םעד ןבָאה םירבח יד יװ םעד ךָאנ
 רעבָא ןבָאה ייז .הריסמ ןייז רַאפ *ןעקנַאדּפָא , םיא רעױּפ םוצ קעװַא ןַאד יז
 ,רעדניק יד טימ בייוו עקידנענייוו סרעוּפ םעד ןענופעג זיולב

 -יא רענעסקַאװרַאפ-דליװ ַא םורַא טפיול .ןרָאװעג עגושמ זיא ןײלַא רע

 טמורב ןוא טעיָאװ ןוא ןגעטש ןוא ןגעוו רעביא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעב

 :היח עדליוו ַא יוז
 "!טליּפשרַאפ טלעוו ןיימ בָאה ךיא ,דלַאוװעג,
 "!טליּפשרַאפ טלעװ ןיימ בָאה ךיא ,דלַאװעג,
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 ןניוא עשידיי

 ןיא לגניי-רעטסיולק ןופ טערטרָאּפ םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 ;ןרָאװעג םמותשנ ןוא עזיר רעסייוו רעד

 ?ריד וצ סע טמוק יו ---

 בָאה ךיא .ןגיוושעג ןוא רימ ןגעק דליב ןטימ ןענַאטשעג ץלַא זיא רע

 ;דלודעג סָאד ןרָאלרַאפ ןיוש

 ?ןגָאז טימרעד וטסליוו סָאװ ,ןיוש גונעג ---
 ;רעטרעװ עכעלטע ןּפיל יד ןשיװצ טײזעגסױרַא רע טָאה ךעלדנע

 ...ןגיוא יד ןיא ןייא ךיז קוק ---

 -סיוא לָאמַא טימ ןוא טערטרַאּפ ןפיוא ןקוק ןביוהעגנָא רעדיוו בָאה'כ
 :ןעירשעג

 !ןגיוא עשידיי ,רעניימ טָאג ---

 ָאטָאפ רעד טימ ןענַאטשעג ץלַא רע זיא --- קיטכיר ..,ןגיוא עשידיי ---
 רעד ןוא דליב ןיא ןגיוא עניימ טזיּפשעגנײרַא בָאה ךיא ,רימ ןגעק טנַאה ןיא
 שש י ד יי ןופ ...טעמוא ןיימ ןופ ,רעיורט ןיימ ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעז
 | .ןגיוא

 ,ךליב עטייווצ סָאד ןזיוװעג רימ ןוא טערטרָאּפ םעד ןעמונעגוצ טָאה רע
 ,טייצ-הליפת ןיא חלג ַא טימ רעטסיולק ַא ןיא ךעלרעדניק

 -יוו ןוא טרעטשינעג ,טכוזעג ,ןקילב ערעייז ןיא ןסירעגניירַא ךיז בָאה'כ
 -רָאּפ ןפיוא ןעזעג סָאװ-רָאנ בָאה ךיא סָאװ ,ןגיוא רָאּפ עבלעז יד ןעזרעד רעד
 טּפורג רעצנַאג רעד ןופ רעטנוא טינ ךיז טדייש סָאװ ,לגניי עבלעז סָאד ,טערט
 רעד ןיא טייטש ,ךיורייוו ןופ ילכ יד טנַאה ןיא טלַאה ,"הנוהכ ידגב; יד טימ
 ןגיוא ענייז ןיא רעבָא ,עלעכיימש םעניד ַא טימ וליפא ךיז טכוד ,ייר רעטשרע
 ַא ןופ ןגיוא יד ןיא םענעסקַאװרעד ַא ןופ רעצ .רעיורט ןשידיי ךיא עזרעד
 ךיז טניפעג דניק סָאד סָאװרַאפ הביס יד ךיא יײטשרַאפ ,קידנגערפ טינ .דניק
 -עיצַאּפוקָא רעד ןופ טנַאקַאב ליפ רעייז ןענעז ןלַאפ עכלעזַא ,רעטסיולק ןיא
 ,טייצ

 .רעטסיולק ןכלעוו ןיא ,וװ ?טציא לגניי םעד טימ רעבָא זיא סָאװ --
 ?ךיז רע טנימעג

 -ָאפ יד ךיוא ךָאד ךיא טלָאװ ,ןענופעג רעטסיולק ןיא ךיז רע טלָאוו ---
 ןגייוושליטש ןצרוק ַא ךָאנ ןוא .דניירפ ןיימ טרעפטנע -- טַאװעג טינ סָאט
 | ?ןעז םיא וטסליװ -- :רעטייוו רע טגערפ
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 ּוק סנ יג ר עש ט ַא ק .ש

 ?ןעוו ?ווװ גָאז ,אברדַא ...ןעז םיא ליוו ךיא יצ ,טסלעטש וד עגַארפ ַא ---
 רָאּפ ַא ןיא לייוו .ןפָארטעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,ױזַא ביוא ,טוג זיא ---

 ...לארשייץרא ןייק ןרָאפקעװַא ןיוש רע ףרַאד םורַא געט
 ַא ןיא ,זירַאּפ רעטניה ןעוועג ןיוש טניירפ ןיימ טימ ךיא ןיב ןגרָאמ ףיוא

 ,ןשטאווישזג עלהמלש ןפָארטעג ןבָאה רימ ווו ,םייה-רעדניק ןשידיי
 ,יקסנישטַאק קערַאמ ןופ ןעמָאנ םעד טַאהעג טָאה שטאווישזג עלהמלש

 לוש רעשילױטַאק רעד ןיא םירבח עכעלטסירק ענייז ייב ןעגנַאגעגנָא זיא רע

 ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,ןרעטלע עשילױטַאק עמורפ ןופ עלעגניי ַא יוװ

 ,דנַאטשפיוא רעװשרַאװ ןטיורג
 טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ךיג .לָאר רעיינ ןייז ןיא ןײרַא ךיג זיא קערַאמ

 ,*ירַאמ עװַא הליפת-רעטסיולק יד ןעגניז ןוא ןעמלצ

 טכַאדרַאפ םוש ןייק םיא ףיוא טָאה רענייק ,הרושכ ןעגנַאגעג זיא ץלַא
 ענעדיישרַאפ טימ ךיז רע טגעלפ דָאב רעמַאזניימעג רעד ןופ .טַאהעג טינ
 בעיינ רעד ןיא םענעגנא ןעוועג סרעדנוזַאב םיא זיא'ס .ןעײרדסױרַא םיצורית
 ענלאפ ,עקָארק רעטניה ,יקניבמעד) שטיוועשאקול ףעזוי ןופ ףיוה ןיא ,םייה
 | | ,(3 סָאג

 רעקיטכיצ ןוא רעמערַאװ רעד ןיא ןפיול קערַאמ טגעלפ לוש רעד ךָאנ
 זיא טײהנעגנַאגרַאפ עטנָאנ יד רעבָא .ןטרָאד טוג ןעוועג םיא זיא'ס .בוטש

 רע .ןענרעל וצ ךיז טרעטשעג םיא טָאה סָאד .סױרַא טינ ןורכז ןופ םיא

 -ַאקול .ןקידנענייוו ַא ןעז םיא ןעמ טגעלפ טּפָא רָאג ןוא ןעורנייא טינ טגעלפ

 טָאה קערַאמ .לגניי ןטימ זיא סָאװ ןייטשרַאפ טנעקעג טינ טָאה שטיוועש

 : ידיי ַא זיא רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה ןוא ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ

 -עגסיוא רעטיב רע טָאה --- ..,ןטלַאהַאבסיױא טינ רעמ ןיוש ןעק ךיא ---

 טָאטשנַא ןעוו ,גנושַאררעביא סלגניי םעד ןעוועג זיא סיורג יוװ ןוא .טרעמָאי

 ֹזַא ,ןבײרטסױרַא םיא טעװ שטיװעשַאקול זַא ,טכירעג .ךיז טָאה רע יו ,טעד

 שטיװעשַאקול רָאג זיא ,ןלַאפ עכעלנע עכלעזַא ךס ַא ןיא ןעשעג זיא סע יװ

 -עלרעטָאפ ַאזַא טימ טלגנירעגמורַא םיא טָאה .רעסעב ךָאנ םיא וצ ןרָאװעג

 .ענעזעוועג סָאד טּפָא ןסעגרַאפ טכַאמ סָאװ ,עביל רעכ

 -פיוא טגעלפ רע .ןפָאלשניײא ןענעק טינ טכענ יד קערַאמ טגעלפ טפָא

 טנַאװ רענעטכױולַאב-לקנוט רעד ףיוא ןָאט קוק ַא טגעלפ רע ןעוו ןרעדיוש

 "עגסיוא םיא ךיז טָאה'ס .סוזעי רעטציירקעג רעד טגנעה סע וװ ,םיא רעביא

 רע טָאה ןטַאט ןייז --- ,ּפָאק ןייז רעביא טרָאד סע טגנעה סוזעי טינ זַא ,טכוד

 -רַאװ רעד ןיא ןגיוא ענייז רַאפ ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,ןטַאט םעד ,ןעזרעד

 -ַאי 12 רעד ,רע ווו ,ָאטעג ןיא קירוצ ךיז רע טעזרעד טָא ןוא .ָאטעג רעוועש

 ַא ןופ ,ךעלרעטסעווש 4 ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןופ רעזייּפש רעקיצנייא רעקיר

 רעד ףױא סױרַא טייג ,ןבעל גנוי ןייז ךעלגעטיגָאט ןייא טלעטש ,לרעדורב

 "טינ ןייז ,רָאה עדנָאלב ּפָאק ןייז .טלטעב ,טלדנַאװ ,טלדנַאה ,טייז רעשירַא

 -גירַאקס ַא טּפָא וצ ןפרַאװ ןשטנעמ עטוג ,וצ טפָא טפלעה ןעזסיוא 'ועשידיי
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 ך ו ב ל מ ַא ז

 םילוצ םיא ןעמ טנעקרעד ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא רעבָא .לפָאטרַאק רָאּפ ַא ,עק
 -פעוויזיוה יד ,ּפָארַא ּפערט יד ןופ םיא ןעמ טפרַאװ ,ךוליה ענעסירעגּפָא ןייז
 ששידיי יד ךיוא .םיא ןגָאלש עלַא ,ּפָא רעסַאװ ןקיצומש טימ םיא ןסיג רעט
 -ייל טימ קירוצ טכַאנרַאפ ךיז קידנכײלשנײרַא םיא טּפַאכ עכלעוו ,ײצילָאּפ
 .ָאטעג ןיא ןקיד

 רע טליפרעד ךיג .ןעיירשעג טימ טכַאנייב לקערַאמ ףיוא ךיז רע טּפַאכ
 סע ,ןשטיוועשאקול ןופ ןטײקיצרַאה עשיטָאט ןוא ןטייקכעלטרעצ עמערַאװ יד
 טרעפעלש שטיוועשטאקול .למױומעג-שטּפעש רעליטש רעד ןייא םיא טעילוט
 ...ןייא םיא טרעפעלש .,,ןייא םיא

 טרימשַאב חלג רעד .רעטסיולק ןיא ןעלהמלש קעװַא טריפ שטיוועשאקול
 ,..ןוא גנוצ ןפיוא ץלַאז ןייז םעטמ םיא טיג ,ןרעטש ןפיוא לייא ןַא טימ םיא
 קערַאמ .שטאווישזג עלהמלש סיוא טרעוװ ןוא םלצ םעד שוק ַא טוט עלהמלש
 ,םיא ןעמ טפור יקסנישטַאק

 רַאפ -- עלהמלש טציא טלייצרעד -- טנרעלעג ךָאנרעד ךיז בָאה ךיא ---
 חלג רעד ןוא גנַאל טרעיודעג טינ טָאה'ס .חלג םייב (שמש) טנַארטסינימ א
 .ןדירפוצ רעייז ןעוועג רימ ןופ זיא

 ,ןגָאז רדסכ רע טגעלפ -- !טנַארטסינימ רעטסעב ױעד טסיב וד ---
 -נולקעג בָאה'כ ,הליפת רעד ייב ןייוו ןעגנַאלרעד ןפלָאהעג םיא בָאה'כ

 -עג קיניײװנסיױא ףיוא ןיוש ךיא בָאה וליפַא תוליפת עשיניײטַאל עלַא ,ןעג
 חלג ןטימ ןייג געלפ ןוא סענומָאק יד וצ ןעגנַאגעג ךיוא טפָא ןיב'כ ,טנעק
 עלהמלש רעטייוו טגָאז --- ןענעקיײלרַאפ וצ זיא סָאװ ...עססוג וצ ןגָאז יודיוו
 ,ןעוועג טוג רימ זיא ,אקטסאק ווַאלסינַאטס ןקיליײה ןופ רעטסיולק ןיא ,ָאד ---

 ?רעטסעווש יד ,ןרעטלע יד ןוא ,ונ ---

 טלַאװ --- עלהמלש סיוא םַאזגנַאל טיצ --- ןרעטלע יד טינ ןעוו ,ָא ---
 -סיולק םייב זיא סָאװ ,לוש ןיא ...ןעזעגסיוא שרעדנַא ץנַאג סיוועג ןבעל ןיימ
 ,ןעמוקַאב ביל ךימ רעדניק עלַא ןבָאה ,טנרעלעג ךיז בָאה ךיא וװ ,ןעוועג רעש
 ןענעק טינ זיולב ןגעלפ ייז .דניירפ עניימ ןרָאװעג ךיג ןענעז רערעל יד ךיוא
 ןגעו סטכעלש טדער ןעמ ןעוו ,ןדיי ױזַא קידייטרַאפ ךיא סָאװרַאפ ,ןיײטשרַאפ
 געלפ טכענ יד .רעקיטעמוא ןַא ןײגמורַא ךיא געלפ געט עכלעזַא ןיא ,ייז
 -ַאמ רעד טימ קירוצ ןעזרעד ךיז ןַאד בָאה'כ .ןפָאלשנייא ןענעק טינ ןיוש ךיא
 רעדלעפ ףיוא רעבירג ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב רימ יו ,לרעדורב ןטימ ןוא ןעמ
 -סיוא ןייק טינ ןבָאה רימ לייוו) ןבעגעגרעביא רימ ןרעוו טָא ,עשרַאװ רעטניה
 לָאמניײק ...ןעמרַאדנַאשז ןופ טנעה יד ןיא ךעלגניי עשיליוּפ ךרוד (טלעג-ףיוק
 -עגכרודַא ךימ טָאה יז ןעוו ,יירשעג סעמַאמ רעד ןסעגרַאפ טינ ךיא לעוו
 ;טײק-םרַאדנַאשז רעד ךרוד טּפוטש

 | ...!רעניימ שידק ,וד שטָאכ ךיז עװעטַאר ---
 ןזָאר ןייז ףיוא ןטנַאילירב-ןרערט ךיז ןזיײוװַאב'ס ,ליטש טרעװ עלהמלש

 ,ןסירעצ דלַאב טרעװ ,ךיא ריּפש ,רעבָא ץרַאה'ס .גייווש ךיא ךיוא ,םינּפ
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 יל סג י ג רעש טַא ק/ ש

 ,ןעמרַאדנַאשז ןופ ןרָאװעג ןענורטנַא זיא רע יו רעטייוו טלייצרעד עלהמלש
 !סנ ַא ,ריט רעדמערפ ַא ןיא טּפאלקעגנָא ןוא שזאבילאשז ףיוא טּפעלשרעד ךיז
 ,בוטש ןופ סָאבעלַאב רעד .ענעגייא ןַא ןרָאװעג בוטש עדמערפ יד זיא ךיג
 טציא טניוװ) יקציוואס קיוודול ,עיגָאלָאעכרַא ןופ רָאסעּפָארּפ רעשיליוּפ רעד
 ,(יײזומ-עיגָאלָאעכרַא ןשהכולמ ןיא ,סַאג-יימ רעטירד רעד ףיוא ,עשרַאװ ןיא
 טימ ךיז טלייט ,ןזייב עלַא ןופ לגניי עשידיי עכעלקילגמוא סָאד סיוא טיה

 -יטקַארּפ טינ רָאסעּפָארּפ םעד ןזָאל ןשטייד יד לייוו ,םערָא .ןסע םערָא ןייז

 ךיז טָאה רע סָאװ ,ײרעבעװטנַאה ןופ הנויח ןייז רָאסעּפָארּפ רעד טיצ ,ןריצ
 | ,טנרעלעגסיוא ךיג ףיוא

 טרעוו רָאסעּפָארּפ רעד .דנַאטשפיױא רעוװעשראו רעסיורג רעד טמוק'ס
 םורַא רעפרעד ןיא טקישעגּפָא ןרעװ רעדניק יד .טקישרַאפ רעגַאל ַא ןיא

 ,טלגָאװרַאפ טרעוו עלהמלש ךיוא ווו ,עקַארק

 טָאה המחלמ יד ןעוו ,טייברעביא ןסיורג ןייק טליפעג טינ בָאה ךיא --
 רעד ןיא ןענופעג רדסכ ךיז בָאה ךיא --- עלהמלש טגָאז --- טקידנערַאפ ךיז

 ןשיװצ ,שטיוועשאקול טניירט ןטסרעיײט ןיימ ייב בוטש רעמערַאװ רעבלעז

 -עג ןצרַאה ןצנַאג ןטימ בָאה'כ .ןעזעגנָא רעמ ןרָאװעג ןיב ךיא ווו ,רעדניק יד

 ץנַארק-םלצ םעד ,םזיכעטַאק םעד ןטלַאהעג רעייט בָאה'כ ,תוליפת יד טגָאז

 ..יענומָאק רעד ןופ דליב עקילייה סָאד ןוא

 ?יקסנישטאק סיוא ןרָאװעג טרָאפ וטסיב רעבָא ױזַא יו ---

 זיא לָאמניײא ...רימ ןופ טסווורעד ךיז טָאה ןעמ ױזַא יו טינ סייוו'כ ---

 רעד ףיוא ןפורעגסױרַא ךימ טָאה ,ןַאמרעטילימ רעשילױוּפ ַא ריִמ וצ ןעמוקעג

 .יׂשידיי ןיא רימ וצ ןדער ןביוהעגנָא גנורעדנוװרַאפ סיורג ןיימ וצ ןוא סַאג

 ןרָאי ליפ ױזַא ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד רשפא ,סָאװ ןופ טינ סייוו'כ

 ,ןרָאװעג טניוטשרעד ןיב ךיא יצ ,טרָאװ שידיי ַא לָאמ ןטשרע םוצ טרעהרעד

 זיא'ס זַא ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס ןוא שידיי ףיוא טדער ןַאמרעטילימ ַא סָאװ

 ךיא בָאה לָאמ ַא טימ ...טגייוװעגרעדנַאנופ רעטיב ךיז בָאה ךיא --- ,םולח ַא

 "יימ שידק ,וד שטָאכ ךיז עװעטַאר, :יירשעג ןטצעל סעמַאמ רעד טרעהרעד

 | י !רענ

 .שטַאװישזג עלהמלש רעדיוו !יקסנישטַאק קערַאמ טימ סיוא

 טימ טפַאשדניירפ עסיורג יד ןסירעגרעביא טינ רעבָא טָאה לגניי סָאד

 ,שטיוועשאקול עישומה ךאלמ ןייז טימ רדסכ ךיז טביירש רע .רעטער ענייז

 .ירערעל יד טימ ,ךעלרעדניק יד טימ ,יקציוואס רָאסעּפָארּפ םעד טימ

 רעד ןוא שטיוועשאקול יװ --- עלהמלש טגָאז ---.ןשטנעמ עכלעזַא ---

 "ידרַאפ וצ ןביײהנָא רָאנ לעװ ךיא ןעוו ...ןעניפעג וצ רעווש זיא רָאסעּפָארּפ

 יּפַא שטָאכ .ייז רַאפ תונתמ ןפיוק טלעג עטשרע סָאד רַאפ ךיא לעװ ,ןענ

 טינ לָאמנייק אמתסימ ןיוש ייז ךיא לעװ ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ ןעקנַאד

 .ןענעק
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 דו כב מס ַא ז

 וד סָאװ ,עלהמלש קירוצ ןרָאװעג טסיב וד סָאװ ,ןדירפוצ וטסיב ---
 :?לארשי-ץיא ןייק טסרָאפ

 ,םיא ייב םיִנּפ ןפיוא ןטנַאילירב ןגיוא יד ןופ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה רעדיוו
 :טשרעהַאב ךיג רעבָא ךיז טָאה רע

 -עצ טיירב טימ טָאה רע ןוא --- ...יאדװַא ,ןדירפוצ ךיא ןיב יאדוװַא ---
 עשידיי יד ךיז רַאפ רעדיוו ןעזרעד בָאה ךיא .טקוקעגנָא ךימ ןגיוא עטנפע
 ַא ןופ ןגיוא עשידיי ;ןטלַאהַאבסױא טינ ךַאז ןייק ןופ ךיז ןזָאל עכלעוו ,ןגיוא
 ,ענעסקַאװרעד ןופ רעיורט ןוא רעצ ןסיורג םעד ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,דניק
 ךיז טָאה ןעלּפַאצרַאװש ענייז ןיא ..,רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא רעדיװ טָאה רע
 ,לרעייפ ַא טלצנילבעצ
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 ?דיימ ַא ןעוועג זיא רע

 עטַאט רעד .רעגרע ןוא רעגרע ץלַא טרעוו טָאטש ןיא עגאל יד ןוא
 ןייש עקיטכיל יד טעז ןוא ןטלאהַאב רעלעק ןיא שדוח ןטירד םעד ןיוש טגיל

 רעטצנעפ יד ייב טכַאנ ןוא גָאט טייטש עטגָאצרַאפ ַא --- עמַאמ יד .ןָא טינ
 יז טמוק ענעקָארשעצ ַא ,םעטָא ןָא .ןָא רעניארקוא יד ןפיול רעמָאט ,ּפָא
 .ןגיוא ענעלָאװשרַאפ טימ בוטש ןיא ןפיולוצ

 ןוא טנעה יד יז טכערב -- ,ןביולג םוצ טינ ,ןביולג םוצ טינ ---
 ענעקָארשעצ סָאד טעזרעד יז ןעװ ,ןסילפ לאווק ַא ןופ יװ ןעמענ ןרערט

 .ןעלדוד ןקיצנייא ריא ןופ למינּפ
 -גייא ריא ,ןַאמ ןרַאפ ךיוא .טראעג טינרָאג ןיוש ריא טלָאװ ריא ראפ

 .טגרָאזעג טינ קרַאטש ױזַא ןיוש ךיז יז טָאה ,ןבעל ןיא טניירפ ןקיצ
 תויח סָאד ריא טייג ,דניק סָאד טעזרעד יז רָאנ יו ןוא --- !לדוד ---

 ןוא ןוז טימ ןעוועג לופ בוטש יד זיא ךָאנ גנַאל טינ טשרע .ןצרַאה ןופ סיוא

 "ניק ריש ַא ןָא ןוא טניירפ ,ןרעטלע יד ןבָאה ךָאנ גנַאל טינ טשרע .,דיירפ

 ,גָאטסטרובעג ןקירָאי ןעצ סלדוד בילוצ בוטש ןיא ָאד טיירפעג ךיז ךעלרעד

 יו ױזַא ,עטמותירַאפ ,ענעפרָאװעצ תונתמ עטכַארבעגנָא יד טציא ןגיל

 -ַאמ יד טייטש םיא ןבעל שטָאכ טמותירַאפ .לדוד ךיז טליפ סע טמותירַאפ

 .יָאד ךיוא ,קילג םוצ ,זיא עטַאט רעד ןוא עלעמ

 תויח סָאד טייג ,םיא טעזרעד עטַאט רעד רָאנ יו ןוא --- !לדוד ---

 ןעמ טיה יװ רעבָא .טראעג טינרָאג ןיוש טלָאװ םיא רַאפ ,סיוא ןצרַאה ןיפ

 ,לדוד דיחי ןב רעד זיא -- גיוא סָאד !ּפָאק ןופ גיוא סָאד סיוא

 :עכעלקילג ַא יו סאג ןופ עמַאמ יד ןײרַא טלַאפ לָאמניײא

 ךעלערעה ענערָאשעג גנַאל ענייז יז טלטרעצ --- לדוד ןייז ןעק'ס ---

 ןּפיל יד יז טסייברַאפ --- רשפא .זדנוא ראפ ָאטעג ַא ןכאמ טעוװו ןעמ זַא --

 ןלעװ טרָאד .ןייז רעסעב טעװ רשפא --- ןרערט ןיוש ךיז ןסיג רעדיוו ןוא

 ןוש ךיז טעװ עטַאט רעד .ןײגנײרַא ןרָאט טינ ןיוש רעניארקוא יד רשפא

 ,ןטלאהַאב ןפרַאד טינ

 ןרעװ ןדיי רעגרעבמעל יד .ןעמוקעג ךיג רָאג זיא "קילג, סָאד ןוא

 ןוז ןוא עמאמ-עטַאט -- םיובנענעט החּפשמ יד .ָאטעג ןיא ןבירטעגניירַא

 ןופ ,רעביור ןופ שטָאכ ןרעוװ טיהעגסיוא ייז ןלעװ ָאטעג ןיא זַא ,ןעניימ ---

 ןרעװ טכַאנ ןוא גָאט .גנושיוטנַא יד טמוק רעכיג ךָאנ .רעּפַאכ ןופ ,ועלַאפנָא

 .ָאטעג ןופ ןדיי רעטנזיוט טּפעלשעגסױרַא
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 דו ב 5 מ ַא ז

 ןעמ טעװעטַאר ױזַא יו ?ןעלדוד טימ ןעמ טוט סָאװ ,לדוד ,לדויז ---
 יד טשינ ןיוש ןטכַארט ךיז ןגעוו --- ?ּפָאק ןיא גיֹוא סָאד ,ןקיצנייא םעד ,םיא
 רָאּפ ייווצ ןוא ..רעבָא ,עטסגרע סָאד ףיוא טיירג ןיוש ןענעז ייז .ןרעטלע
 ןייק ןייז טינ ןעק ,לרוג סדיחיךב רעד יו קידנעעז רעיורט טימ ןעניר ןגיוא
 .רערעייז יו רערעדנַא

 !ןעװעטַאר לגניי סָאד רעבָא זומ ןעמ ---
 יָאלעגסױא טָאטשנַא ןוא טעברַא רעד ןופ לָאמניא עטאט רעד טמוק

 .טרָאד טנערב ךעלרעייפ ןוז ןוא עמַאמ ןעעזרעד ןגיוא ענעש
 .ףיורַא םיא ףיוא עדייב ןלַאפ --- ?עטַאט זיא סָאװ ---
 "וצ ךימ טָאה רע .יקסנישטרוק רָאסעּפָארּפ םייב ןעוועג ןיכ ךיא ---

 ,טנייוװעגרעדנאנופ שזַא ךיז בָאה ךיא .ןעמונעגפיוא טלַאק טשרע

 ןעמ ,ןטלאהאבוצסיוא רעוװש זיא רענעמ, :ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ןַאד

 ןימ שטָאכ טעװעטַאר ָאט, :טצַאלּפעגסױרַא רע טָאה .ןענעקרעד ייז ןעק

 !"לרעטכעט ןוא יורפ

 ינַאפ ןפורעגסיוא עטשארעביא ןַא טָאה -- ?לרעטכעט ַארַאפ סָאװ ---

 .ןַאמ םוצ

 -- צטַאט רעד רָאפ טצעז --- גנילצולּפ ןלאפעגנייא ןַאד זיא ריִמ ---
 יקסנישטרוק ,סיוא טינ טכַאמ'ס .עלעדיימ ַא רַאפ ןעלדוד ןדיילקרַאפ וצ

 עלענוז ױזַא ,ױזַא לדיימ ַא רעדָא לגניי ַא ןבָאה רימ יצ טינ ךָאד טסייוו
 ..?עלעדיימ ַא ןרעו טסליוװ --- ,ינק יד ףיוא ןעלדוד רע טמענ -- סניימ

 רעטומ ַא ָאטעג ןופ טכײלשעגסױרַא ךיז ןבָאה גָאטױרַאפ ןלעה ַא ןיא
 ןיא ייז ןבָאה געוו ןיא .לרעטכעט ריא טימ רעטעברַא עשידיי עּפורג ַא טימ
 ,לסעג קיטייז ַא ןיא טעװערעקרַאפ ךיז ןוא ןעמונעגּפָארַא ךיז ןופ סעטַאל

 ;תוליּפתה ןיא ןלאפעגניירַא זיא ייז קידנעעזרעד יקסנישטרוק

 .סעקשידיי ףיוא ךעלנע טינרָאג !סעקשילוּפ עתמא ---
 רעוו ןענעקייל ףרַאד רע סָאװ ,טליפעג טוג רָאג טינ ךיז טָאה לדוד

 ןבעגעג טָאה רע סָאװ גָאזצ םעד טנָאמרעד רעבָא ךיז טָאה רע ,זיא רע
 -ןוא קידװעמעש ךיז טָאה ןוא ָאטעג ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ןטאט םעדז
 ,רָאסעּפָארּפ ןופ דייר יד ןבעגעגרעט

 ,ןריּפַאּפ טכַארבעג ייז םורַא געט עכעלטע ןיא טָאה יקסנישטרוק

 ריא טסייה -- ןינַאפ וצ ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה -- ןָא טציא ןופ ---

 טסעװ ישרעטכָאט וד א ַא ק ס וו א ק ר ַאש ט עי װ ַאיר ַא מ

 ?ןסעגרַאפ טינ וטסעװו . ַא י ס ע ר ע ט  ןסייה

 לפלצק קידרעטיצ ַא טימ לדוד טָאה --- ןסעגרַאפ טינ לעװ ךיא ---
 ,טגָאזעגסױרַא ליטש

 רעד רעטייוו טָאה --- ןטנעמוקָאד ןיוש טָאה ריא זַא ,טציא ןוא ---

 ןופ רעטעמָאליק ןעצ ַא ,ןקישקעװַא ךייא ךיא לע --- טגָאזעג רָאסעּפָארּפ
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 .טלַאז רעבָא ייז רַאפ .עטנאקַאב עניימ וצ אדָאװ אנמיז לטעטש ןיא ,ןענַאד
 .ןדיי טנעז ריא זַא ,ןגָאז טינ הלילח ריא

 טימ ןסייהעג טָאה רע זַא ןסעגרַאפ ףרַאד דניק סָאד ,לדוד סיוא . . .
 זומ רע ןעוו ,לגניי ַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ ףרַאד דניק סָאד .ןעמָאנ ַאזַא
 .עלעדיימ ַא ןופ לָאר יד ןליּפש

 ןופ ייז זיא ,אדָאװ אנמיז וצ ןישַאמ רעד ןיא ןרָאפעג ןענעז ייז ןעוו
 זיא ןוא ייז רַאפ ןעוועג בירקמ ךיז טָאה סָאװ ,עטַאט רעד סױרַא טינ קנאדעג
 ייז רַאפ ןעוועג טציא זיא ,ןעװעטארוצסױרַא ןטַאט םעד .ָאטעג ןיא ןבילבעג
 .ליצ רעקיצנייא רעד

 עשלטעטש עכעלטע ייב טכַאדרַאפ ַא סױרַא ןפור רעמינּפ עיינ ייווצ יד
 .רעניווונייא

 סיוא ךָאנ טעז -- ןרעדנא םוצ רענייא טגָאז -- ע ט ל ַא יד ,יז --
 .סריא טינ ,רעכיז סדמערפ ַא זיא לרעטכעט סָאד רעבָא ,עקירעזדנוא ןַא יו

 ,לטעטש ןופ דניק ןוא עמַאמ ןפיולטנַא טכַאנ-ראונאי רעקיטסָארפ ַא ןיא |

 ןיא .ןיירַא קירוצ ָאטעג ןיא ךיז ןכיילש ןוא טָאטש ןיא קירוצ ןעמוק ייז
 ןטערט ייז .ךיז טניפעג עטַאט רעד ווו זיוה םוצ ךיז ייז ןרעטנענרעד קערש
 ןשטנעמ עטנאקַאבמוא ןשיװצ ןײרַא ןלַאפ ןוא רעבירַא לעוװש יד

 -צרַאה ַא ןעמַאמ רעד ןופ סױרַא ךיז טסייר --- ?זיא ווו ןַאמ ןיימ ---
 טעװ םינכש יד ןופ רעפטנע רעד סָאװ קידנטרַאװ !יירשעג קידנסייר
 ,ןטײטַאב

 ףיױרַא טלַאפ סָאװ ןעלדוד ןופ סױרַא ךיז טסייר -- ...!עטַאט רעד ---
 .ןעמאמ רעד ףיוא רעקידנעניײװ ַא

 .ָאטיג רעמ ןיוש זיא עטאט רעד --- רָאלק זיא'ס .טינ טרעפטנע רענייק
 עטַאט רעד זןיא םיוק ,ןָאט וצ סָאװ ָאטינ ןיוש זיא ָאטעג ןיא רעמ

 .ָאטשינ

 טָאטש ןיא ןסירעגכרוד רעדיוו ךיז ייז ןבָאה םורַא געט עכעלטע ןיא
 .ןיקסנישטרוק וצ קעװַא רעדיוו ןוא ,סיױרַא

 ײז ןענעז סָאװרַאפ ,טרעזייבעג ייז ףיוא ךיז טָאה רָאסעּפָארּפ רעד |
 ןרָאװעג םלענ לטעטש םענופ

 ערעייא .ןגָאז ןעמ לָאז ?ןדיי טנעז ריא זַא טגָאז ןעמ זַא סָאװ זיא ,ונ
 .ןָאט טינרָאג ךייא ןעק רענייק ןוא עטוג ןענעז ןריּפָאּפ

 וצ;/ .עגַאל רעייז ןייטשרַאפ טינ ןעק יקסנישטרוק זא ןסייוו ייז
 ןָאטעג טכַארט ַא עמַאמ יד טָאה "ערעזדנוא עגאל יד ףיוא רע טמענ טכייל

 -עג ָארג זיא עמַאמ יד זַא לָאמאטימ טקרעמַאב טָאה רָאסעּפָארּפ רעד
 דניק סָאד ךיוא .ןעזעג טינ יז טָאה רע סָאװ טייצ רעצרוק רעד רַאפ ןרָאװ
 .רעקירעיורט ךָאנ ,טרעצעגּפָא ,ןענעקרעד וצ טינ !יא

 טימ ןעשעג סָאװ טינ זיא יצ -- רע טגערפ -- ?ןעשעג זיא סָאװ ---
 -- !םיובנענעט רעה
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 דו ב  מ א ן

 ןעמ לָאז .ןרָאפעגסױרַא טינ אדָאוװו אנמיז ןופ ןיוש ייז ןענעז רעמ
 יוװ ייֵס זיא ןייג וצ וװשרעדנַא .ןרסמ ןעמ לֵאֹז ,ןעיירש ןעמ לָאז ,ןדייר
 טרעו  ַאיסערעט .םינכש יד טקערשרעד טייקנקָארשרעדמוא רעייז .ָאטינ
 ,ָאד טמוקַאב יז סָאװ סעטרבח עריא ןופ רָאנ טינ גנילביל סָאד ךיג רָאג
 ןוש ןענעז ןגרָאמירפ רעד רָאנ טמוק'ס יװ .ןרעטלע ערעייז ןופ ךיוא רָאנ

 יז ,ןײרַא לטעטש ןיא ןַאיסערעט טימ ןעמענ ייז .רעדניק לופ ןאירַאמ ייב
 .עקיטעמוא ןַא םייהַא דניק סָאד טמוק קיטימ וצ ןוא געט עצנַאג ךיז ןליּפש
 -נַא ןייק !ריא ןופ ייז ןליוו סָאװ רעדניק יד וצ טינ חוכ ןייק ןיוש טָאה יז
 טפערט רעבירעד ...ךיז ןליּפש רָאנ יװ ּפָאק ןיא טינ ןיוש ייז טגיל ךַאז רעד
 ןעק יז זַא ,טוג טינ ךיז טליפ אסערעט זַא ,רעדניק יד טגָאז ַאירַאמ זַא ,טפָא
 .ןליּפש טינ טנייה ךיז

 ןיא ךיז ןעניפעג רעטכָאט רעד טימ עירַאמ ןעוו ,געט עכלעזַא ןיא
 יד רעגנעל ןסקַאװ סע סָאװ ןדירפוצ זיא יז .רעקיאור עמַאמ יד זיא ,בוטש
 סָאװ ,ןטכעלפפיונוצ ךעלעּפעצ ןיא ןיוש סע ןעק ןעמ סָאװ .דניק םייב ראה
 -יימ רעד ןיא ,לכ םדוק ןעלפייווצ טינ םענייק ןיוש ןזָאלרעז ךעלעּפעצ יד
 ,שידק ריא ןופ ,עלענוז ריא ןופ טייקשלד

 -נָאק ײצילַאּפ טמוק טפָא .טינ טסילפ ןבעל סָאד זַא ךיז טײטשרַאפ
 ,טסווורעד ךיז טָאה ןעמ זַא רעכיז ןיוש זיא ַאירַאמ .ןטנעמוקָאד יד ןרילָארט
 ריא ,טײקיטולבטלַאק ריא .ןענַאד ןופ וצ ןדייב ןיש יז טמענ ןעמ זַא

 ,סױרַא ריא טפלעה השעמ תעשב טעברַא-יירעקיוטש רעד ןיא ךיז ןָאטרַאפ
 ,קעװַא טייג ,ךיז טקידלושטנַא יײצילַאּפ יד

 רעד בילוצ רָאנ טינ .בוטש ןיא רעמ סָאװ ,סַאג ןיא ןייז רעקינייװ סָאװ

 ןופ עטמעלקעצ ַא ןעמוקעג עירַאמ זיא ןטכענ ,ייז טעָארד סע סָאװ רַאפעג

 -ַאטָאמ רעשטייד ַא ױזַא יװ ,דליב סָאד ןורכז ןופ סױרַא טינ טייג סע ,סָאג

 ןעמוקעג טנייה זיא ַאינורעט ךיוא .לגניי שידיי ַא ןבירטעג טָאה טסילקיצ

 לטעטש ןופ ןדיי יד טנייה טָאה ןעמ יװ ןעזעג טָאה "יז; :ענעכָארבעצ ַא

 ,טריפעגקעוװַא ווו ץעגרע

 טזומעג ךיז ןעמ טָאה ןַאד .געט בוט-םוי יד ןיא ןעװעג זיא רעווש רָאג

 ןייג טסעג וצ םינכש וצ ,ןייז הדוותמ ךיז חלג ןרַאפ ,רעטסיולק ןיא ןזייוו
 .ןדאלנייא ךיז וצ רעטעּפש ןוא

 טוג לָאר-אסערעט ןייז ןיא ךיז טָאה לדוד .קעװַא רָאי ייווצ ןיוש ןענעז

 ןקערשרעד ךיז ןוא לגיּפש ןרַאפ טּפָא ןלעטש ךיז טגעלפ רע .טבעלעגנייא

 ,ןילַא ךיז רַאפ

 סָאד ךיא לעוװ יו --- ןעשטּפעשסױרַא ליטש רע טגעלפ -- !עמַאמ ---
 ּפעצ יד ןוא ןפראווּפָארַא ןענעק לדיילק סָאד ךיז ןופ לעװ ךיא ןעוו ןעזסיוא
 ךיז טגעלפ רע -- ?לדיימ ַא יו קידנעטש ןעזסיוא ןיוש ךיא לע ?ןרעשּפָא

 -םיונוצ ּפעצ ןיא רעדיוו ייז ,רָאה עגנַאל יד ןעמעקרעדנאנופ ףָאלש ןרָאפ
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 קירוצ טעװ רע ןעוו ןעזסיוא סָאד רע טעװ יװ טכַארטעג ץלַא ןוא ןטכעלפ

 .ןרעוו לגניי ַא

 טָאה ,ןפָאלטנַא לטעטש ןופ ןענעז ןשטייד יד יװ םעד רַאפ טרַאה

 -מעל טרידדאבמָאב ןַאד ןבָאה ןטעװָאס יד ,ןלאפניײרַא טנעקעג איסערעט

 ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןפָאלעג טָאטש ןופ זיא גנורעקלעפַאב יד ,גרעב

 "ןאגעגנָא גנולצולּפ זיא בוטש רעד רַאפ ױזַא קידנעייטש ,ןטלאהַאבסיוא ךיז

 ןיא ןָאטעג ץעז ַא טָאה ןאיסערעט .לגניי ַא סעּפע ןאיסערעט ןגעק ןעג
 איסצרעט .ריא וצ רעטנענ וצ טייג לגניי סָאד *:?ךיז טכוד קערוי, :ץרַאה

 ,בוטש ןיא ןפױלנײרַא קידנלעוו ,עווערעק ַא ךיז טוט ,םיא קידנענעקרעד

 ;ריא טגָאירעד רעבָא לוק סלגניי םעד
 | ?לדיימ ,ןשטיוועקרוי וצ ָאד ןעמ טייג ווו ---

 טימ קידנעוט ריפ ַא ןוא ןָאטעג יירד ַא קיטסַאה ךיז טָאה ַאיסערעט

 :ןעירשעגסיוא טנַאה רעד

 -אלקרַאפ בוטש ןיא ןײרַא םעטָא ןָא זיא ןוא --- !סקניל ףיוא ךיילג ---

 ,ריט יד ךיז רעטניה קידנּפ

5 
* 

 ,זירָאּפ טָאטשסױרג רעד ןופ סַאג:סופקיּפ רענעפרָאװרַאפ רעד ףיוא
 שיט ןפיוא .לגניי ןטימ ןעמאמ רעד ןפָארטעג זיוה דלישטָאר ַא ןיא ךיא בָאה
 ,לגניי ריא ןופ עלעדיילק עשירָאטסיה סָאד ןגיוצעגסיוא רעטומ יד טָאה
 טלטרעצעג רעטומ יד טָאה טנעה יד ןיא ,ןייז לדיימ ַא טזומעג טָאה רע ןעוו
 רענעי ןופ רכז ַא יו טציא סע טלַאה יז סָאװ ,ּפעצ ענערָאשעגּפָא ייווצ יד
 יָאטָאפ עקיצנייא יד ןבילבעג ךיוא זיא קנעדנָא ַא יו ,טייצ רעקירעיורט
 רעד רַאפ זיא רעטומ יד ,לטעטש ןיא ןַאד ןעזעגטיוא טָאה לדוד יוװ עיפַארג

 ַא יװ ןסקאוועגרעדנאנופ רעייז זיא גנוי רעד .ןרָאװעג רעַארג ךָאנ טייצ
 רעד ןופ הקיני קידנעיצ סָאװ ,םיוב םענעטינשעגּפָא ַא ןופ .גייווצ רעקיטפַאז
 .טלעוו רעצנַאג רעד ןטכורפ עקידנעילב סױרַא טיג דרע
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 .ךנַאטשפױא ַאטעג רעװעשרַאװ רעד
 עכעלברעטשמוא סָאד ןפאשעג טָאה קילנ שריה יוזא יוו)
 (יינעוו ןטצעל םעד טסיינ וד זא לָאמנייק טינ גָאז, דיל

 ןָאט וצ לטרעצ ַא טקיליװַאב ןוז יד טָאה ךעלביטש-םעדיוב יד זיולב

 א ןטלעז ןוז יד טגעלפ ךעלסעג יד ןיא ןוא ןקָאטש עטשרעטנוא יד ףיוא
 ַא ךָאנ טפַאשקנעב טילגעצ ןבָאה ָאטעג ןרעביא ןסַאּפ עסַאלב יד ,ןָאט קוק
 .רעסַאװ ןוא טפול ,ןוז ,סנירג לסיב
 טינ ,טפַאשקנעב רעסיורג רעד טימ ןעמונעגמורַא ױזַא קידנעייטש = -
 -קיטולברַאפ ַא טכײלשעגניײרַא לָאמאטימ ךיז טָאה ,רעױט-ָאטעג ןופ טייוו
 ןבָאה רימ ,רעױט ַא ןיא ןדנוװשרַאפ ךיג זיא ןוא סַאג ןופ רוחב רעגנוי רעט
 םעד ןדנוברַאפ .טולב סָאד ןשאוװעגמורַא ,רעדיילק יד םיא ןופ ןסירעגּפָארַא
 ,לסקַא ןטעדנווװרַאפ

 ,קידנעײטשרַאפ ,טעשיצעגסױא רע טָאה -- .ראנָאּפ ןופ םוק ךיא ---
 .סעגַארפ ןייק טימ ןקיאורמואַאב טינ טציא םיא ןליוו רימ זַא

 ,טרענייטשרַאפ ןבילבעג ןענעז רימ

 ןרערט יד ךיז ןעלקייק --- ןסָאשעגסיױא ןעמ טָאה ןעמעלַא ,ןעמעלַא ---
 | ,םינּפ םענעשאוועגּפָא םעד רעביא

 ?ענוװָאק ףיוא ןרָאפעג ןענעז סָאװ ןדיי טנזיוט ריפ יד ?ןעמעוו---
 !ָאי --

 ,1943 לירּפא ןט5 ןופ גָאטרַאפ ַא ןיא סָאד זיא ןעשעג

 ןדיי ,"טריזיליבַאטס; ןעוועג ָאטעג ןיא עגאל יד זיא רָאי ןבלַאהטרעדנַא |
 ףיוא רעדָא םידיחי ףיוא ,םינקז טרעדנוה ףיוא עיצקַא יד זַא ,טניימעג ןבָאה
 ץנעטסיזקע רעקידרעטייװ רעד טימ ןָאט ֹוצ טינ טָאה ,סעקּפורג ערענעלק
 יד זַא ,טניימעג ןבָאה עכלעוו ,עקיבױלג ןעוועג וליּפַא ןענעז סע .ָאטעג ןופ
 טנזיוט ריפ יד .ָאטעג-?"ונתרחב התא? ןַא ןשטייד יד ייב זיא ָאטעג רענליוו
 לָאמאטימ עקיבױלג יד ךיוא ןיוש ןבָאה ,גָאטרַאפ םעד ןיא ןדיי ענעטכָאשעצ
 ,טינ רע טניוש םענייק סָאװ טיוט םעד ,ןגיוא יד ןיא טוט םעד ןזיוװַאב

 -עג ךָאנ שינעכוז עטפַאהרעביפ ַא ָאטעג ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס
 סָאװ ןעמוקַאב וצ טכוזעג טָאה עיצאזינאגרָא רענאזיטרַאּפ יד רָאנ טינ .רעוו
 וצ ידכ ,םוטעמוא ןרעקַא ןבױהעגנָא ןבָאה ןדיי םתס ךיוא רָאנ ,רעוועג רעמ
 ,ןפראדַאב טעװ ןעמ ןעוו ,טנַאה ןיא סָאװ ןעמוקַאב
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 יק סג י ג רעש טַא ק .ש

 .רעטילגעגנָא ץלַא טרעוו ָאטעג ןיא גנומיטש יד
 ןבָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןדיי ענעבילברַאפ יד !ַאלָאה ,אלַאה;

 .קלָאפ ןשידיי ןופ רעדרעמ יד ןגעק דנאטשרעדיוו ןטנּפָאװַאב ַא ןביוהעגנָא
 רעד ןופ ןיטעלויב ָאידַאר רעמייהעג רעד -- "!ןעמאלפ ןיא טייטש ַאטעג יד
 םעד ןגעוו תורוש עכעלטע זיולב טָאה ,ָאטעג ןיא עיצאזינאגרָא רענאזיטרַאּפ
 -טע זיולב .דנאטשפיוא ןופ םיטרּפ ןייק טסווועג טינ ןבָאה רימ .טלייצרעד
 "אלפ יד ןעזרעד ןיוש ןבָאה רימ רעבָא --- ןעקנופ עכעלטע ,רעטרעוװ עכעל
 טנַאה ןיא רעוועג טימ ןפמעק עכלעוו ןדיי יד ,ָאטעג רעװעשיַאװ ןופ ןעמ

 ,דובכ רעזדנוא רַאפ ךיוא
 ,רעװעג ןטימ ךיז קידנענעּפָאװַאב .טכענ ץזָאלּפָאלש ןוא געט עזָאלור

 יד זדנוא טָאה ,טפאשעגנייא ךיז רַאפעג רעטסערג רעד טימ ןבָאה רימ סָאװ
 .טכַאמעג ץלָאטש .ןביוהרעד שילארָאמ דנאטשפיוא ןגעוו העידי

 סע סָאװ העידי םוש ןייק טאהעג טינ ןבָאה רימ ןוא געט קעװַא ןענעז

 יו טלעטשעגרָאפ ןעקנאדעג יד ןיא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .טרָאד ךיז טוט

 ןסיוו וצ קידקיטיײװ ןעוועג זדנוא זיא'ס .םירבח ערעזדנוא ןפמעק סע ױזַא

 קיטײצכײלג רעבָא זדנוא זיא'ס ,רעכיילג ןייק טינ זיא ףמַאק רעד זַא

 -וקַאב רימ ןטלָאװ לגילפ יו .ןבעלוצכרוד טייצ ערעווש יד ןעוועג רעטכייל

 .רעקינייּפ ערעזדנוא ןיא ,ןשטייד יד ףיוא טקוקעג רימ ןבָאה עצלָאטש .ןעמ
 -רַאפ ןבָאה ייז .טײטַאב קילב רעצלָאטש רעד סָאװ טסווװעג ןיוש ןבָאה ייז

 ךיוא יצ ,סייוו רעוו, טכַארטעג ייז ןופ רענייא טינ טָאה רעכיז ןוא ןענאטש

 ןופ ןרעו טעגרהעג ןוא ןדיי רענליוו יד ןגעק ןפמעק ןפרַאד טינ לעװ ךיא

 ,"ייֵז

 -נייא יאמ ןט1 ןופ טכַאנ רעד ןיא רימ ןבָאה לסעג רעלװַאש רעד ףיוא

 -ירפע ."רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנילירפ, .נ .א טנװָא ןַא טנדרָאעג

 רעכוזַאב רעטרעדנוה ענעמוקעג יד רעבָא ,ןעמָאנ רעקידלושמוא ןַא --- ?גניל

 .יאמ ןטשרע םעד ןרעייפ ןעמוקעג ןענעז ייז זַא ,טסווועג ןבָאה

 -נורדעגכרוד זיא ץלַא .עטייווצ ַא ,דיל ןייא ,רעטייווצ ַא ,רענדער ןייא

 .עשרַאװ רעקידנפמעק רעד ןופ טסייג ןטימ ןעג

 ,יאמ ןטשרע םעד םַאזניימעג עלַא ,לאקָאל ןיא ָאד ןרעייפ רימ ןעוו, ---

 -יזרָאפ רעד סיוא טפור -- ,ָאטעג רעװעשרַאװ סָאד טציא ףמַאק ןיא טייטש

 יד דובכ !רעפמעק יד דובכ -- ק ו ר ק ןַא מ ר ע ה טנװָא ןופ רעצ

 ,טלעטשעגפיוא לָאמַא טימ עלַא ךיז ןבָאה רימ --- !"ענעלאפעג

 "עשרַאװ יד ןופ טסייג רעד ןרעטַאלפ ןביױהעגנָא טָאה לאז ןגנע ןיא

 טעװ ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ זַא ,טסווװעג ןבָאה רימ .רעלדנעטשפיוא רעיו

 רעד ןיא ןדיי יד זַא ,טלעװ רעד ןבעגרעביא ָאידַאר רעד זדנוא ןגעוו ךיוא ;

 יד ןגעק דנאטשרעדיו םעד ןבױהעגנָא ןבָאה ,אטיל'ד םילשורי ןופ ָאטעג

 ,ןשטייד
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 דו ב 5 ס ַא ז

 יד עגנולקעג ןבָאה קידרעטיצ ,לַאז ןיא ליטש-טיוט ןרָאװעג זיא'ס

 .ןרָאיטקַא-ָאטעג יד ןופ רענעט-רעיורט

 ,קילג עקשריה טייז רעד ןופ וצ רימ וצ זיא קידנקרעמַאב טינ

 ?ריד ייב לשריה ןעמ טרעה סָאװ ,ונ ---

 ?ןרעה טסליװ ,דיל יינ ַא ןבירשעגנָא בָאה'כ ---

 | .ןעייל ,ונ ?ןענירעד ןטימניא רָאג דיל ַא ---
 סָאד .ןגרָאמ ,ןעמוקפיורא ריד וצ ךיא לעװ ןגרָאמ ,טציא טינ רעבָא ---

 .ך יז ט ג נ יז דיל

 ,רימ ייב ןעוועג ןיוש ןגרָאמירפ ןיא עקשריה זיא ןגרָאמ ףיוא

 ךיילג סָאד לעװ ךיא --- רימ ייב ךיז רע טעב --- וצ טוג טרעה רעבָא ---

 ןיא טצנאלגעצ ךיז ןבָאה ןגױא יד .ץרַאה טימ ,קימַאלפ רעבָא ,ןעגניז

 :ךעלרעייפ

 .יהעש עטקנעבעגסיוא רעזדנוא ךָאנ טעוװ ןעמוק . . .

 סע .,ןטכַארט טינ טזָאל לשריה ?ןביולג רערעכיז רעד-טָא ןענַאװ ןופ
 רעטרעװ יד רע טרעמַאה ,רעכיז .םיטש ןופ רעטיצ רעד ןרָאלרַאפ טרעוו

 ןעגנַאגעג שרַאמ ןיא טציא טלָאװ רע יװ ,סופ ַא טימ וצ טּפַאלק ,סיוא

 טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ קלָאפ ַא טָאה סָאד

 ..טנעה יד ןיא סענַאגַאנ טימ ןעננוזעג דיל סָאד

 ,טנאה יד טקירדעג םיא ךיא בָאה :ָאוװַארב ,עקשריה ָאװַארב ---
 דנאטשפיוא רעד סָאװ םשור םעד רעטרעוו סגנוי ןיא טליפרעד בָאה ךיא

 רעד טימ טמעטָא רע זא ,םיא ףיוא טכַאמעג טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 ,ןענַאגַאנ ןוא ןטאנארג ןופ טפול

 -רַאּפ ,זדנוא רַאפ .טסוגױא ןוא ילוי ,ינוי ,יאמ םישדח יד קעװַא ןענעז
 ןופ ןכָאװ ןוא געט יד ,לירּפַא רעד ןגיוצעג רעבָא ךָאנ ךיז טָאה רענאזיט
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנאטשפיוא



 םויַא רַאי ַא ןיא

 -- .ןרעװ טניווװעג ןעק ןעמ סָאװ וצ ןרעוו טוװרּפעג טינ לָאז ןעמ,
 ןדיי יד טדערעגרעביא ר ד ס כ ןבָאה לטרעוװכיילג שידיי עקיזָאד סָאד
 .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז עכלעוו

 וצ יורפ ןייא ןגָאז טגעלפ --- ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רעוװ ---
 ןיא רימ ייב ןייז טעוװ סע זַא --- ,ָאטעג רענליוו ןיא זדנוא ייב רעטייווצ ַא
 .ילעמ ענערָאק ןופ ענעקַאבעג תוצמ האיצמ עסיורג ַא בוטש

 טסײר -- רתיח ַא םעד ףיוא ןבעגסױרַא ךָאנ ןלָאז םינבר יד ןוא ---
 .יורפ ערעדנַא יד דייר יד ןטימ ןיא רעביא

 עטירד ַא סיוא טקיטיײװ -- .ןעוועג הצמ .ענערָאק שטָאכ טלָאװ ---
 ךיא לָאז ןעמעוו .חסּפ ןצנַאג ַא ףיוא ןעמוקַאב ךיא בָאה תוצמ ןעצ --- הנכש
 "שטער טכַאמעג ריתמ ךיא ןבָאה ָאטעג ןיא םינבר יד ?ןבעג רעירפ סָאד
 ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז ןעלקיטרַא יד ךיוא רעבָא .סעברַא ןוא לעמ ענעק

 -נַא ,לפָאטרַאק ןופ ץכעלָאש ןסע ןעמ טגעלפ ,ןטקודַארּפ"דעדג --- סוניהג

 ןרעו טוװרּפעג טינ לָאז ןעמ? :ןבעגוצ ןעמ טגעלפ ייברעד ןוא לַאפּפָא ערעד

 ןעמ, :טגָאזרעד ךָאנ ןבָאה ןדיי ערעדנַא ..."ןרעוו טניווװעג ןעק ןעמ סָאװ וצ
 ."רעגרע ןייז ךָאנ ןעק סע ,ןקידניז טינ רָאנ ףרַאד

 "יורעד עקינייא ןבָאה -- ?רעגרע ןייז ךָאנ ןָאק סע טסייה סָאװ ---

 ?רעגרע ךָאנ ןייז ןעק סָאװ --- טרעד

 .םורַא רָאי ַא ןיא ןוא;
 זַא ,קידנסיוו .קינליבָאק עלעטעטש ןופ ָאטעג ןיא ןפרָאװרַאפ רעוו ךיא

 ןעו ,געט-בוט-םוי יד דָארג זַא ,טסוװעג ךיוא רימ ןבָאה ,חסּפ טמוק סע
 -עג יד סיצַאנ יד ןלַאפַאב ,ןטכענ ןקירעיורט ןופ ןסעגרַאפ ךיז ןווװרּפ ןדיי

 -בורג ַא ןיא ,םרַאלַא ןקידגנולצולּפ ַא ךָאנ ,ןבילקרַאפ ךיז רימ ןבָאה .סָאט

 "עז זייווכעלסיב .טייקליטש עקידהמיא יד ןקָארשעג טָאה'ס .,שינעטלעהַאב

 זיא שינעטלעהַאב ןיא *| ב ע ל; סָאד .טניווװעגוצ ןרָאװעג רעבָא רימ ןענ

 :סיוא רעװ טלמרומ טָא ןוא ...טניווװעגוצ ךיז טָאה ןעמ .?לַאמרָאנ; ןרָאװעג

 .טציא רדס רעטשרע רעד זיא'ס ...!רעדניק ..,רעדניק ---
 .ןָאטעג ּפַאכ ַא לָאמַאטימ עלַא ךיז ןבָאה --- !?עקַאט --

 טימ םירדס ערַאדנעגעל ןופ םידעפ-תונורכז ןבעוו וצ ןָא ךיז ןבייה

 יייףניפ טימ ,קירוצ רָאי ןעצ טימ ,קירוצ רָאי קיצנאווצ
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 .1950 רָאי ןיא לארשי ןייק געו ןפיוא "המדק, ףיש רעד ףיוא

 ףיש רעד ףיוא קאז םהרבא ןֹוא יקסניגרעשטַאק .ש
 580 רָאי ןיא "המדק,



 עיצקַאדער ןיא .לארשי ןיא
 ,1950 ,"רבד,

 יטסַאמ .י ,וָאקרוט .מ :ןציו סע

 .קַאז .א ןוא םיוב

 ,יקסניגרעשטַאק .ש :ןעייטש סע

 .מ .י ,ןַאמסָארג .מ ,יקסנילרעב .ש

 .ינסאי .װ .א ,ןאמיינ

 ביבא-לת ןיֹא רזש ןמלז ייב עמַאנפיוא ןַא ףיוא -

 .יקסנינרעשטַאק .ש ,רזש ןמלז ,ווָאקרוט קרַאמ ,ןאמסָארג השמ ,םיובטסאמ לאוי :הטכער ןופ ןעייטש פע

 .יורפ ןוא רינשוק ןועמש ,ווָאקרוט טנומגיז ,וָאקרוט ַאזַאר .קאז םהרבא ,רזש לחר :ןציז סע



 ךו ב ל מ ַא ז

 טניײװ -- ?ןרָאי ַא רַאפ טלעפעג זדנוא טָאה סָאװ ...ןרָאי ַא רַאפ ןוא
 ,םיטש עשעמַאמ ַא שינרעטצניפ רעד ןופ טיורא

 טלעפעג זדנוא טָאה סָאװ, טסייה סָאװ .טפעלּפעג ןבילבעג ןענעז רימ
 ךָאד ןענעז רימ --- ,טכַארטעג רערעדעי ךיז רימ ןבָאה --- ..."?ןרָאי ַא רַאפ
 ,ָאטעג ןיא ןעוועג

 ַא יו טליפרעד ןבָאה רימ ?רעטצניפ רַאפ רערעטצניפ ןייז ןעק סָאװ
 וליפַא ,ןרָאי ַא רַאפ .תמא ,ָאי .ןגיוא ערעזדנוא טקעדַאב ערַאמכ עטכידעג
 יד .ןעוועג רעסעב ךיוא זדנוא זיא ,ָאטעג ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעוו
 ךָאנ טָאה סטכער ןופ ןכש ןיימ ,טַאהעג רעדניק עריא ןַאד ךָאנ טָאה עמַאמ
 ןרָאװעג רָאי םעד ןיא זיא סקניל ןופ רעד ןוא ,רעטסעווש ןייז טַאהעג ןַאד
 רעבָא ...טעװַארּפעג רדס םעד ןעמַאזוצ ךָאנ ןעמ טָאה ןרָאי ַא רַאפ .ןמלא ןַא
 ...רעטציא ..,רָאי-יײה

 -ןימד יד ןיא ןסירעגנײרַא רעוו ךיז טָאה --- ןקידניז טינ רָאנ ,ןדיי ---
 ןצ זזיװַאב טָאה ןעמ רעדייא ןוא -- ..| יז ר ע ג ר ע ךָאנ ןעק סע .תונ
 טקורעגנײרַא ןרבד-לעב רעד טָאה ,רעטרעװ יד טָא רעביא ךיז ןרעלקרַאפ
 ,לפָאטרַאק עטכָאקעגּפָא עטלַאק ייווצ וצ ןדעי

 ןוא ןסע ןביוהעגנָא ןוא ןבעגעגוצ רעצימע טָאה -- ָאינע אמחל אה --
 .עבלעז סָאד ןָאטעג ןבָאה םיא ךָאנ עלַא רימ

 ַא רעביא זַא -- טקרעמַאב דיי רעדנַא ןַא טָאה -- ןפָאה רימָאל ---
 | ,רעסעב ןייז טעװ רָאי

 ,םורַא רָאי ַא ןיא ...ןוא

 ןוא ןּפמוז ,סעטָאלב עשיסורסייוו יד ןיא ןשינעטכידעג עדליוו יד ןיא
 זיא'ס .ןוז רעקידגנילירפ רעד ןופ ןכייט ןיא ךיז טייגעצ יינש רעד .רעדלע'ו
 -רַאּפ עטסרעמ יד .סעבַאגפיוא-ספמַאק ןייק ףיוא ןייג וצ ךעלגעמ טינ שממ
 -עג סָאד ןטיירג ,ןקיניר ןוא ךעלביטש-דרע יד ןיא ךיז ייב ןגיל רענַאזיט
 ,ךעלביטש עקיצנייא ךיוא טייזעצ ןגיל ןטקנוּפ עשינַאזיטרַאּפ יד םורַא .רעֹוו
 -סיוא עקימורַא רעקילדנעצ יד ןופ ןדיי עטעװעטַארעג-טצעל יד ןעניווװ סע זו
 | | .ךעלטעטש עטעליוקעג

 ןדיי עטנַאקַאב עגיימ ןכוזַאב ןזָאלעגקעװַא ךיז גָאט ַאזַא ןיא ךיא בָאה
 ,לביטש םוצ לגעװ:-דלַאװ ןקיטייז ַא ןיא ךיז קידנעײרדנײרַא ,קינליבָאק ןופ
 -ַאשַאב-דמַאז טימ ,ןטצוּפעגסיױא ןַא ןעזרעד רעדנוװ סיורג ןיימ וצ ךיא בָאה
 טשרעהַאב ךימ טָאה ,לביטש ןיא ןעמוקעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו .געוו םענעט
 | .גנומיטש עקידבוט-םוי א

 ןוא .רימ טימ טּפַאכעגמורַא ןדיי יד ךיז ןבָאה -- !םוט"םוי טוג ---
 ,לביטש-דרע רענעבילקעגוצ רעד רעביא ןקוקוצמורַא ךיז זײװַאב ךיא רעדייא
 -ביל --- תוצמ !שיט ןפיוא תוצמ -- רעדנווו רעביא רעדנווו ַא --- ךיא עזרטד
 ,ערָאלק ןוא עקיט
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 יק ס ניי ג רע טטטָא ק בעט

 ,רָאי ַא רעביא זַא --- ןשטנווועג ךיז ןדיי יד ןבָאה --- ןפָאה רימָאל ---

 ,טלעוו רעכעלדירפ ַא ןיא תוצמ ןסע ןיוש רימ ןלעיו

 .םורַא רָאי ייווְצ ןיא .רעטעּפש לסיבַא ןרָאװעג םיוקמ זיא הכרב יד...

 -מוא יד .רעבירַא ןעוועג ןיוש המחלמ יד זיא ,תוצמ ןסעגעג ןבָאה רימ ןעוו

 ץלַא ךָאנ רעבָא ןענעז ןרָאי ןוא געט ענעגנַאגרַאפ ןופ תונורכז עכעלסעגרַאפ

 ,זדנוא טימ ןבילבראפ
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 רעדיל





 .יקסניגרעשטַאק .ש :טסקעט .ךע לרע דניק סעגנַאמ סלט א

 5 א

 ַאטסעטַאמסעמ ניק-רעד-ךעל יוּב-ןע אב--יר--אק--ןד

 ףױא יד ַאא-ןס ן"ג ַא םור רַא-עּב-רעש טָא--- איר --ןד

 ,ןדַאקירַאב ןעיוב ךעלרעדניק ,טעמַאמ ,סעטַאט
 ,ןדַאירטַא-רעטעברַא םורַא ןעייג ןסַאנ יד ףיוא

 ,קירבַאפ רעד ףיוא קעװַא םוטש ןופ ירפ עטַאט רעד זיא'ס
 ,קירוצ טנייח ןעמוק טינ עלעביטש ןיא ןיוש רע טעוװ

 ,ןעמוק טינ טעװ עטַאט רעד ,רעלרעדניק יד טוג ןפײוװ'
 .ןעמונרַאפ טקיב ןייז טימ סַאג ןיא טנייח עטַאט רעד זיא'ס

 ,לּפ} ןפוקרַאפ טָאג ןיא קעװַא ךיוא עמַאמ יד זיא'ם
 ,לּפעט ןטימ רעלעט יד עטמותירַאפ ךיק ןיא ןעייטש

 --- ,ןטַאי יד עלחנח טגָאז -- ערעשטעוו ןייק ןייז טינ טעוו'ס --
 ,,ןטַאט םעד ןפלעהוצ קעװַא זיא עמַאמ יד לײוו

 ,לביטש םעניילק ןיא ןײרַא זיא עלוּפ ַא !ךַארט --- גנילצולּפ
 ,לבירג ַא טנַאװ ןיא טכַאמעג ןעלהנח ןגיולפעגײברַאפ
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 י ק ס נג יי ג רעש ט ַא ק  .ש

 !רימ טימ טמוק רעדניק -- עלהנח טגָאז --- ױזַא םיוא ---
 -- .ריט יד --- עקריאמ ,ברָאק עסיורג יד םענ עיטָאמ

 ןסַאפ עטלַא ןַא טימ ,דָאמאק ןופ ןדָאלּפוש יד
 .סַאג ןטימ ןיא ףיוא רימ ןלעטש עדַאקירַאב ַא

 ןרענייק ַאטינ לביטש ןיא ,טלעטשטנפיוא עדַאקירַאב יד
 .רענייטש ןפרַאװ רעדניק יד ,ייברַאפ ײצילָאּפ ןפיול

 ןטַאמרַאה ןרענוד סע ,ערעשטעוו רימ ןעוו ,רימ סָאװ
 ..ןטַאטױעמַאמ ןפלעה עלעביטש ןופ ךעלרעדניק יד

 ,ןױַאקירַאב ןעיוב ךעלרעדניק ,סעמַאמ ,םעטַאט
 .ןדַאירטָאירעטעברַא םורַא ןעייג ןסַאג יד ףיוא

 .1926 .ענליוו
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 א םענ ןַײמ ץראה טימ

 יו לה צ
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 ןנילירּפ
 (ָאטעג רענליוו)

 ַאטעג ןיא עשודנָאלב ךיא
 לסעג וצ לפעג ןופ

 ןטרָא ןייק ןעניפעג טינ ןעק ןוא
 ,רעביל ןיימ זיא ָאטינ
 -- ?רעבירַא ןעמ טנַארט יו
 ,טרָאװ ַא שטָאכ טנָאז א ,ןשטנעמ
 טציא םייה ןיימ ףיוא טכיול סע
 -- רעיולב רעד למיח רעד
 ?ןופרעד טציא ךיא בָאה עשז סָאװ
 רעלטעב ַא יוװ ייטש ךיא
 רעיוט ןדעװטעי ייב
 ,ןוז עלעטיב ַא -- ,לטעב ןוא

 ,רעיורט ןיימ וצ םענ ,גנילירפ  :גנַאזוצ
 ,ןטסביל ןיימ גנערב ןוא
 ,קירוצ ןעיירט ןיימ
 ,עיולב לגילפ טנייד ףיוא ,גנילירפ
 טימ ץרַאה ןיימ םענ ָא
 ,קילג ןיימ ּפָא סע ביג ןוא

 טעברַא רעד וצ ייג ךיא
 ,לביטש רעזדנוא ייברַאפ
 .טכַאמרַאפ רעיוט רעד -- רעיורט ןיא
 ,רעטלעהעצ ַא גָאט רעד
 ,עטקלעװרַאפ ןעמולב יד
 ,טכַאנ ךיוא זיא יז רַאפ -- ,ןענַאיװ ייז
 ,סנעװקירוצ ףיוא טכַאנרַאפ
 ,רעיורט רעד טעיָאנ סע
 ,טרַאװעג ,רעטסביל ,וטסָאה ָאד טָא
 ןטַאש םעניא ָאד טָא
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 יק סנ יי ג רעש טַא ק .ש

 ןויא טָארט ןייד קיטנעק ךָאנ
 ,טרַאצ ןוא ךעלביל ךימ ןשוק טטגעלפ

 ...רעיורט ןיימ וצ םענ גנילירפ

 גנילירפ רעד ראיה זיא'פ
 ,ןעמוקעגנָא ירפ רַאג
 .ריד ךָאנ טפַאשקנעֿב ךיז טָאה טילבעצ
 רעמציא יוװ ךיד עז ךיא
 ,ןעמולב טימ ןדָאלַאב
 ,רומ וצ וטסייג רעקידיירפ ַא
 ןטַאגרַאפ טָאה ןוז יד
 ,ןלַארטש טימ ןטרָאנ םעד
 .ןירג ןיא ךיז דרע יד טָאה טצָארּפשעצ
 ,רעטסביל ןיימ ,רעיירט ןיימ
 -- ?ןלַאפרַאֿפ וטסיב ווו
 ,ןיז ןיימ ןופ סױרַא טינ טסײג וד

 ..רעיורט ןיימ וצ םענ גנילירפ



 אקיראמ
 (ָאטעג רענליוו)

 , 08 | יי
2 455 === = === 

 שעג .תפמ .438 את
 === = : 5 יד
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 2 ר א 7 סי 57 המש - ףו- 40 7 יי -+ = === ניט ב
 ר 4 0 נה טיי גם יי ו יי : יי יי = יי אנשי - == == ןענ 1 5 א 1 ז י

 66 טופ 2 תוס טז 0 טא 6 וו !א טו "8 0 8 יי

 --- ,טניװ רעטנלע ןַא
 ,דניק קידנענייוװ ַא
 העש רעקיטכַאנרַאפ ַא ןיא
 ןַאד טָאה טעשזדנָאלברַאפ
 ,אקיראמ ,וד רָאנ
 ןוד רָאנ
 .ָאטינ ץלַא טזיב

 ,טכַארבעג רימ טניוו טָאה'פ
 ,טכַאנרַאפ ןעָאלב ןיא
 ,ריילק ןייד ןופ ךרָאש םעד
 ,טיײװעגנייא טניוו ןיא
 ,אקיראמ ,וד רָאנ
 ןוד רָאנ
 .ָאטינ ץלַא טזיב
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 יק ס ניי ג ר עש טַא ק ..ש

 ןרניירפ ַא רימ ייז ַאמ
 ,טנייה עלעטניוו וד
 ןוצ ךימ עילוט ןוא
 ןוד יו טנלע ןיב'כ
 ,אקיראמ ,וד רָאנ

 -- ןוד רָאנ
 .ָאטינ ץלַא טזיב

 ןויל-עליוילדייא
 ןטניוו רעד ךימ ןייא טניוו'ס
 ,ול"וילולעילײיליייא
 ,דניק ןיימ קיאור ייז
 ;ןייא ךימ לטניוו טגיוו
 ןייד לעװ ךיא
 !ןייז ,אקיראמ |

 ןופ רעטַאעט-יוװער םעד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג --- אקיראמ)

 (יקסוואלקש ךרוד "סָאפ ןיא שינענָאי יד, ָאטעג רענליוו



 יקסיװָאיקכָאװ .א : ןקיזומ
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 ..רעליטש ,רעליטש
 (ָאטעג רענליוו)

 ,ןגייווש רימָאל ,רעליטש ,רעליטש
 .ַָאד ןטקַאװ םירבק
 :םיאנוש יד טצנַאלפרַאפ ייז ןבָאה'ס
 .ָאלב םוצ ייז ןענירג
 ,וצ רַאנָאּפ וצ ןגעװ ןריפ'פ
 ,ןקירוצ געוו ןייק טריפ'ט
 ןדנוושרַאפ וװ עטַאט רעד זיא
 .קילג סָאד םיא טימ ןוא
 ,רצוא ,טינ ןייוו ,טניימ דניק רעליטש
 ,ןייוועג ןייק טינ טפלעה'פ
 םיאנוש ןלעװ קילגמוא רעזדנוא
 ,ןײטשרַאפ טינ יוװ ייס
 ,ןעמי יד ךיוא סעגערב ןבָאה'פ
 ,ןעמאצ טעכיוא תומיפת ןּבָאה'ס
 ןייּפ רעזדנוא וצ רָאנ
 ,ןייש לטיּב ןייק

 ,ןייש לטיב ןייק

 -- ,ןעמוקעג גנַאל ןפיוא גנילירפ
 ,טכַארבעג טפברַאה זדנוא ןוא
 --- ,ןעמולב טימ לופ טנייה גָאט רעד זיא
 ,טכַאנ יד רָאנ טעז זדנוא
 -- ןעמַאמש ףיוא טסברַאה רעד ןיוש טקידלָאג
 ;רעצ רעד זדנוא ןיא טילמ
 ;עמַאמ 8 ווו טמותירַאפ טביילכ
 ,רַאנַאפ ףיוא טייג דניק'ּפ
 -- עטדימשעג א עיליוו יד יו
 --- ןןייּפ ןיא טכָאיעג ךיוא'ט
 עטיל ךרוד זייא סעיוק ןעיצ
 .ןײרַא םי ןיא טציא
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 ףענורעצ וװ ךשוח רעד טרעוו'פ
 -- ןענוז ןטכייל רעטצניפ רעד ןופ
 -- ןרניוושעג םוק ,רעטייר
 ןדניק ןייד טפור ךיד
 ,דניק ןייד טפור ךיד

 ןלַאװק ןלעווק'ס ,רעליטש ,רעליטש |
 ,םורַא ץרַאה ןיא זדנוא
 ןלַאפ טינ טעװ רעיוט רעד זיב
 ,םוטש ןזומ רימ ןייז
 לפיימש ייד זיא'ס ,ךיז ,דניק ,טינ יירפ
 ,טַארַאפ זדנוא רַאפ טציא
 אנוש רעד לָאז גנילירפ םעד ןעז
 .טַאלב ַא טסברַאה ןיא יו
 ןןסילפ קיאור ךיז לַאװק רעד לָאז
 ..ףָאה ןוא ,ייז רעליטש
 ,עטַאט רעד טמוק טייחיירפ רעד טימ
 .ףָאלש ,ןיימ דניק ,טשז"פָאלש
 ,עטײרּפַאב ַא עיליוו יד יו
 עטײנַאברירג רעמייב יד יו
 טכיל"סטייהיירפ דלַאב טכייל
 ,טכיזעג ןייד ףיוא
 ,טכיזעג ןייד ףיוא

 יק םס נ י ג ר ע ש ט ַא ק
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 דניק עטנלע סָאד
 זיק סניר ק ע 5 ה ר ש (ָאטעג רענליוו)

 ,טגָא'ס ,רעװ ךימ טגַא'פ,
 ,ורוצ טינ טזָאל ןוא

 ,עלעמַאמ ןיימ ,עמַאמ ַָא
 ?ווװ ,וטסיּב ווו
 ,עלהרש ןייד ךיד טכוז סע
 .."דניק ןייד ךיד טפור'ס
 טעיָאוװ'ס ןוא טרעמַאי'ט
 ,טניוו רעד םוא דלעפ ןיא

 .ָאטינ -- עטַאט רעד,
 ?זיא רע ווו סייוו רע
 ןזיר רעמַאזיורג ַא ןעגנַאפעג םיא טָאה סע

 זיא ןעוועג ץרַאװש טכַאנ יד
 ,ןעשעג זיא סָאד ןעוו
 םינּפ סָאד רעצרַאװש ךָאנ
 "..ןעװעג סעמַאמ ןיימ

 ןגָאט ןופ לגָאװ ןיא
 ,טכַאנ ןופ רעדנַאװ ןיא
 ףָאלש ןופ ורמוא ןיא

 :טכַאד סע ןוא דניק סָאד טגיל

 ןיוש טרעה יז -- "!טניימ דניק ,ַא;

 ןטירט יד ןטַאט ןופ
 ריא טגיוװרַאפ עמַאמ יד
 :דיל סָאד ריא טגניז ןוא

 ,ןייז עלעמַאמ ַא לָאמַא טסעװ וד זַא

 רעדניק ענייד וטסלָאז
 /ןייּפ םעד ןלייצרעד

 עמַאמ ןוא עטַאט סָאוװ
 .דנייפ ןופ טָאה טָאהעג
 -- ןטכענ םעד טינ טעגרַאפ

 "!טנייה ךיז סע ןַאמרעד

242 



-+ 

 א

== 

 רילע

 טי 2

, 3 

 ש

2 

 א  רופש- ימ-צש |

} 
4 

 ֶּו
 יא
: 

4 : 

: 
 ר

ֶׂ 

8 

 2061 ןוא לעד גָאפ טמוק שינ

1 
 יךיואנ יו

 רעש

 (לב.- 5 - עב כ70 םלעוו יד

 יע יי

 ר ימי שינ יד

 5 ןבעש*

 / די אלפ-שיכעפי

 -  םאנ כפ ופ יז

 אי

3 

|2 
41 

 עי

 וו
1 

 אלפ - טרעט ףיוא יו

 יו

5 

 7 2 ס

 ןָאכ

 אש |

 יי

243 



244 

 עשראוו

 ףֵא טינ טמוק גָאט רעד ןוא ,טכַאנ יד טינ טדניװשרַאפ'ס

 ,ףיוש דרע יד טרעװ ליוק עקיטולב א

 ןָאפ עשימרוטש ַא יו ףיוא טרעטַאלפ דיי ַא

 .םיתמ יד ןופ לָאט םעניא ןַאפ ַא

 ,טכַאלש ןיא -- ןדיי יד ,ָאטעג סָאד תוברוח ןיא

 ,ןעמַאלּפ ךרוד ןוא ךיור ךרוד טזײרּפש דיי רעד

 -- ןטכַאנ יד טמערוטש רע -- !המקנ !חמקנ --

 !סעמַאמ רַאפ ,סעטַאט רַאפ ,רעדניק רַאפ

 ,םייוו טינ טרעוו דרע יד ןוא טיש ןוא טיש יינש רעד

 ,ןדיז ןייא ןיא טולב סָאד ךָאנ טלַאה סע

 -- זייא ןקיאיינש ףיוא המקנ ךָאנ טפור םֶע

 .ןדיי עשידלעה יד ןופ טולב סָאד

 ,טכַאנ ןייק ןוא -- דיי רעד טפור --- ,ןייז טינ טעװ גָאט ןייק

 !ןבעגרַאפ טינ טלעװ יד ןלעװ רימ
 ןטכַאלש ןיא ןלַאפעג ןענעז עכלעוו יד

 !ןבעל ןלעװ זדנוא ןיא קיביײא

 ןטומ םעד ןוא ייוו םעד ןעקנעדעג ןלעװ רימ

 ןהמשנ יד ילג ןיא טרעביפ םָע
 :טולב ןופ רעטרעוװ יירד ןצרַאה ןיא ךיז סיוא ץירק

 !המקנ !המקנ !המקנ

 רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןטשרע ןופ גָאטרָאי םוצ ןבירשעג)

 .(רעדלעוו רעשטאראנ יד ןיא ,4 רַאונַאי ןט18 םעד ַאטעג



 תיה - סנצוי
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 ןטיה טננוי

 -- ,רעיורט טימ לופ זיא דיל רעזדנוא
 ןגנַאג"רעטנומ רעזדנוא זיא טסיירד
 -- ,רעיוט םייב טכַאװ אנוש רעד שטָאכ
 :גנַאזעג טימ טנגוי טמערוטש

 ,רָאנ ליוו סע רעוװ רעדעי ,רעדעי ,רעדעי זיא גנוי :גנַאװצ

 ןטײדַאב ןייק ןבָאה ןרָאי
 רעדניק ןייז ךיוא ןענעק ,ןענעק ,ןענעק עטלַא
 ,טייצ רעיירפ רעיינ ַא ןופ

 ,ןגעװ ףיוא םוא טלגָאװ סע רעוו

 ,םופ ןייז טלעטש'ס טייקטסיירד טימ רעוו

 ןגעקטנַא ייז טנגוי יד טגנערב
 ,סורעג ַא ָאטעג םענופ

 ..רעדעי זיא גנוי

 ןםיאנוש עלַא ןעקנעדעג רימ

 ןדניירפ עלַא ןעקנערעג רימ
 ןענַאמרעד רימ ןלעװ קיבייא

 .טנייה ןטימ ןטכענ רעזדנוא

 ..רעדעי זיא גנוי

 ,רעדילג יד ףיונוצ רימ ןכיילק

 .ייר יד רימ ןלָאטש רעדיוו

 -- ,רעדימש ַא טייג ,רעיוב ַא טייג

 !ייז טימ ןייג עלַא רימָאל

 -ירעדעי זיא גנוי

 -טנגוי ןוא -רעדניק םעד ןרָאװעג טעמדיוועג זיא דיל סָאד)

 ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עלַא ףיוא .ָאטעג רענליוו ןיא בולק

 .(ןסיה םעד ןריפסיוא רָאכיטננוי רעד טגעלפ בולק ןופ
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 גועננסיוו קיציא
 (ָאטעג רענליוו)

 טעיײטרַאפ ץעגרע טניל'ס

 | ,היח ַא יו דנייפ רעד

 ,טנַאה ןיימ ןיא טכַאװ רע רעזואמ רעד

 ןָאּפַאטסעג --- םיצולּפ רָאנ

 ןטדימשעג ַא טריפ סע

 .טנַאדנעמָאק םעד שינרעטצניפ ךרוד

 ןצילבכ טימ טָאה טכַאנ יד

 ,ןסירעצ ָאטעג סָאד
 .טנַאװ ַא ,רעיוט ַא טיירש -- "!רַאפעג,

 עיירטעג םירבח

 עיײרּפַאב ןטייק ןופ
 .טנַאדנעמָאק םעד טימ ןדניװשרַאפ

 ,ןגױלפרַאפ זיא טכַאנ יד
 ןןגיױא יד רַאפ טיוט רעד

 .דנַארב ןיא טרעביפ סע ָאטעג טָאד

 ןָאטעג סָאד ורמוא ןיא

 :ַָאּפַאטסעג יד טָארד סע

 "!טנַאדנעמָאק םעד רעדָא -- ,טיוט,

 -- קיציא ןַאד טָאה טנַאזעג

 -- זיא ץילב ַא ךרוד ןוא

 רימ בילוצ טלָאז ריא טינ ליוװ ךיא,

 ןבעל סָאד ןפרַאד
 -.ןבעגּפָא אנוש םעד

 !רידנַאמָאק רעד ץלָאטש טייג מיוט םוצ



 רוב ? סַאז

 טעיײטרַאֿפ רעדיוו טגיל
 ,היח א יו דנייפ רעד
 ,טנַאה ןיא ,רעזואמ ןיימ ,רעדיוו טסכַאװ
 ,רעייט רימ וטסיּפ טציא
 ,רעײרפַאב ןיימ וד יז
 !טנַאדנעמַאק ןיימ רעטציא וד יז
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 שיראת-רענאזיפיכאפ
 ייקס!צרעשטטק.ש : ופסקעט

 2 יִּפ .ץ'פ - : -/ ָ 1 : י+צ יד +=
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 עי 15 }9 0 יד
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 עי טמא א 5 )

 ֹ / += איי -ייד)
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 לג - ןס /ַײלפ-ססײה טי יצה

4 , 20 
 ה טי שש !טשאטאאוי

 ך == == ==
 ףפע - לפ - א "רימכ יז - ןענ ָאד

 )אי א-+א =
 7 זא ֹז עי 8 1 טא

 : עא יי
 ְלִנ - 'פס- עק ןוא י"כד-עפס םוצ טכאלש ילאפ - יופ

 ר :
 או = : ייד

 44 ו טומאה מיט שר
 ןיז) ֹ 12 קי :

 אז- לעי קָאנ שוײה יג - ןא ָאלש - ןג םעד טנַײּפ יא- םענ
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 שרַאט רענַאזיטרַאּפ
 (ָאטעג רענליוו)

 ,ןפיײװ רימ ,רעווש זיא געוו רעד
 ,ליּפש ןייק ,טכייל טינ ףמַאק רעד
 ,טכַאלש ןיא טגייל ןבעל ןייז ןַאזיטרַאּפ ַא
 !ליציטטייהיירפ ןסיורג ןרָאפ

 !א עפ פע ,יעה -- :טגנַאװצ
 !ַאד ןענעז וימ --
 ,טכַאלש םוצ עטפיירד ןוא קיטומ
 טנייח ךָאנ רענַאזיטרַאּפ
 ,טנייפ םעד ןגָאלש ןעיײג
 ,טכַאמ"רעטעברַא ןַא רַאפ ףמַאק םעניא

 ןרעדילג יד טסעפ ןענעז סע
 ,יילב ןיא ןוא לָאטש ןיא טלקסומעג
 -- סױרַא ָאטעג םענופ טנייה ףיוא זיולב ןעייג רימ
 !יירפ יד ןעננערב וצ ךייא ןגרָאמ ידכ

 8 ןנפ ןפע ןיעה טואוו

 ,רעדירב ,רעטסעװש ןופ טולב םייב
 -- ןַאד זיב ןפמעק וצ ןרעווש רימ
 ,ןייז טעװ טצוּפַאב דילג רעדעי טרעלטיח טימ
 .ןַאזיטרַאּפ ןופ ןפָאװ יד

 ..!א ,טפ ,פע ,יעה ---

 ןיא ןייגסיורַא םוצ ןרָאוװעג ןבירשעג -- שרַאמ רענַאזיטרַאּפ)
 קיציא ןופ נ"א עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רענליוו רעד ןופ דלַאוו
 תובית-ישאר יד -- .א ,פ ,פ ,1943 טסונױא ןיא גרעבנטיוו
 ,(ג"וו ןיא עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעטקיניײארַאפ רעד ןופ-
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 רענאזיטפירו צ9 וד ,די
 יקסניצרעשפאק יש : טסקצס
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 רענַאויטרַאּפ וד ,יי
 (ָאטעג רענליוו)

 -- טנעוװ"הסיפת סָאטעג יד ןופ
 | ,עיירפ רעדלעוװ יד ןיא
 טנעה יד ףיוא ןטייק טאטשנא
 ,םעיינ 8 סקיב ַא טלַאה'כ
 דניירפ ןיימ סעבַאגפיוא יד ףיוא
 ,לטקַא ןוא ודלַאה רימ טשוק
 טנייה ןופ טינ ןיב'כ םקיב ןטימ
 ,ןסקאוועגפיונוצ טפעפ

 ןלָאצ ןיא רימ ןענעז קינײװ
 ,ןענָאילימ יוװ ,עטסיירד
 לָאט ןוא גרַאב ףיוא רימ ןסייר
 .ןענָאלַאשע ,ןקירב
 ,טרעװ טרעטיצרַאפ טסישַאפ רעד
 -- ןענַאװ ןופ ווו טינ טסייוו
 -- דרע רעטנוא ןופ יו ןעמרוטש
 ,רענַאזיטרַאּפ"ןריי

 ןיז ַא טָאה "המקנא טרָאװ'פ
 ,םיא טסביײרשרַאפ טולב טימ ןעוו
 ןיגַאב ןקילייה םעד רַאפ
 ,ןטיירטש יד רימ ןריפ
 ןייז לָאמניײק ןלעװ רימ ,ןיינ
 ,רענַאקיהָאמ עטצעל
 ,ןייש-ןענוז יד --- טכַאנ רעד טגנערב'ס
 .רענַאזיטרַאּפ רעד -- דיי רעד

 -ָארָאװ ןופ נ"א הנחמ רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןבירשעג)
 .שטאראנ םורַא רעדלעוו עשיסורסייוו יד ןיא ווָאליש
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 עשרַאװ טימ ןצרַאה ןיא
 טרַאבלעג.מ:קיזומ יקסניגרעשטַאק.ש :טסקעט

 : 2/064006/0 600 004 //089/ טעמע

 ךיא ןיב וצ ריד רַאװ-עש ןופ

 - ןעמוקעג ןטייװ ןופ עשרַאװ ריד וצ ןיב ךיא

 ..רעמוטש ַא יוװ ייטש ,רעטרעױרטרַאפ ַא ייטש ןוא

 ןעמי ןוא השבי ךרוד ריד וצ ןגיולפעג

 .ןעמַאמ ןיימ ,ןטַאט ןיימ ןּפָארטעג טינ בָאח'כ ןוא

 ןרָאי עשרעדניק עניימ טציא ָאד ךיא ןַאמרעד

 .ןורכז ןופ סױרַא עשרַאװ טינ רימ טיינ'ס ןוא

 ףגעװ ףיוא רעדנַאװ ןיא עשרַאװ טימ ןצרַאה ןיא :גנאזוצ
 :ןגערפ וצ ןגַאװ רעוװ זדנוא טעוו סע רעמָאט ןוא

 -יענייש אזַא טלעוװ א ?ןדיי ריא טרעיורט סָאװ -- -

 :ןענייװעצ ךיז זדנוא ןיא רעצרעה יד ןלעװ ןַאד
 .ענייא רָאנ זיא ןעוועג עשרַאװ עשידיי ַא --
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 יוס-טע רא "--|ד7  ָא

 8 א

 עג---ןעװ זיא רַאנ

 רַאװ-עש עג--ןעװ זיא רָאנ

 הוא
 ןטואאאאווא -|
 טא
 טמא 7

0.6. 8366 466. 

8 

: 
 רשע -
 ענ

 ערפ---- ןג סָאװ

 ג-ַאז ייש-ענ םע טי 3 רעהירעב  ךיא עי טאב 8 / י ּש

 5: 10 טו = עפ



 יק סנ יג רעש טא ק .ש

 ..רעדימ ַא רעדנַאװ ךיא ןטאנ רעװעשרַאװ ףיוא
 .ןדיי רַאפ ָאטעג סָאד ןעוועג זיא ַאד טָא
 ןעניאור ןייק ךיוא רָאנ -- רעזייח יד ךיא ךוז
 יןעניפעג טינ ןעק ךיא ,ןעניפעג טינ ןעק ךיא
 ןרָאװעג ןוא ןעוועג זיא'ס סָאװ ךיז ךיא ןַאמרעד
 .ןורכז ןיא טצירקרַאפ עשרַאװ ךיז טימ םענ'כ ןוא

 .ו"זַאא עשרַאװ טימ ןצרַאה ןיא :גנאזוצ

 ,ןעמַאלפ ןיא ןוא ךיור ןיא תוברוח ענייד עז ךיא
 ,ןטָאשרַאפ לופ ביוטש טימ ןיוש טסיב וד ןרָאי שטָאכ

 ןעמַאטשרַאפ ןווורּפ טינ ץענרע ןיא ךיז רעווש ךיא
 :ןטָאבעג עטצעל יד ןטיחרַאפ טינ לעוו'כ ביוא

 ןרַאװעג ןוא ןעוועג טסיב וד סָאװ ןעקנעדעג
 .ןורכז ןיא ךיז ייב עשרַאװ ךיד ןצירקרַאֿפ

 .ו"זַאא עשרַאװ טימ ןצרַאה ןיא :גנאזוצ

 .194/ רעבָאטקָא ,זירַאּפ
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 1048 ,זירַאּפ רעט ניו



 48 ענליוו .1947 זירַאּפ

 .1048 זירַאּפ רעטניה

 .1946 שזרָאל



 ךיל םיצולח -
 קיניװטָאב דוד ;קיזומ יקטניגרעשטַאק-ש :טסקשט

 '4 װ
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 יא 4 :
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 ךימ צטש-ןל ר"מ .עטש ---ןכ סָאד ייד ז

 ש ןַאקטשרע
 עה :

 ַאפש-ןו יד ױוָדעמ ןוא וה

 0 : יע 2 טעטש א ;} וצ 5 :

 !ןָא טשרע ךָאו!ןָא ַח- ָא טשרע ךָאנ א

 ,קענַאריַאמ ןוא רַאנָאּפ ,םישטנעיװשָא ,םַאטעג ןופ
 ,טלעק ןופ ןוא ץיה ןופ ,רעדלעוו ןוא ןטנָארפ ןופ
 ,לטקַא ןפיוא זדנוא ייב ךָאנ םקיב יד ךיז טלַאה'פ
 ,טלעווק סע ןוא טדיז סע ,ךָאנ ץרַאה סָאד טמערוטש סע
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 *ק ס גיי ג רעש טַא ק .ש

 ,ףעמיור יד ןכערבעצ ןלעװ רימ ,ןלעװ רימ

 ןָאק ןיא ןבעל סָאד ןלעטש רימ ,ןלעטש רימ

 ןעמיור יד ןרַאּפשעצ םיצולח ,םיצולח

 ױָא ךָאנ טשרע ,ןָא ךָאנ טשרע ףמַאק םעד ןבייה ןוא

 ,ןריובעג ןענעז רימ ןכעל םוצ קיבייא שטַאכ

 ,דנַאר ןקימוהת םייב ךָאנ ץלַא רימ ןעייטש ךָאד
 ,ןריווושעג םישודק וצ םיצולח ןבָאה סע
 !דנַאל ןייז ןוא קלָאפ ןופ טייהיירפ רַאפ ןפמעק וצ

 ןדמַאז עשרבדמ רעטנזױטרָאי ןבָאה סע

 -- ,םייה רעד ןיא זדנוא ייב טרָאד טיובעג ןטסענ ךיז

 ןעלדנַאװרַאפ רעדיוו ןוא םיצולח ןעמוק טציא

 .םייה רעשידיי ַא ןיא טסיוו ןשרבדמ םעד

 ןעטייוו ןיא ,רעדנעל ןיא ,ןדיי ךייא םולש

 ;ןייּפ ןיא ןוא טיונ ןיא ,ןדיי ךייא םולש
 -- ןטײרּפַאב םעד ,דנַאל םעניא ץולח רעד טפור סע

 !ןייז הלוע ,ןייז חלוע םיא וצ רימָאל ָאט



 .סיוירראפ
 .יקסניגרעשטַאק .ש :טסקעט

.2006/0234 
 קא א יע יי -ע-ב טיסא :

 0 קב ראש 0 יש 2 רשע || 1 4 ן 14
9 

 א

 א ! | א =
 ן" 4 ש 4 יי :

1 7 || |.8 
 בל 4 = 6 ש

: : ---4 (5 
4 

 -סױר .ָאפ--סור רעד געװ רַאפ זדנא זיא רָאלק
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 טדימש ןיא ייֵפ ------- רע סא 8

 יי
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ָ 

 // געומ'} 1 א 8 ---ןאמע------ עי / 1 1 ֹצ , 4

 === | שי אב | =! ָ-
 טדימש ןיא ייֵפ יע סא 48 יינ--םע ,רוד

 ,ןטכַארט וצ םייצ יד טשינ זיא'ס ,סױרָאפ ,סױרָאפ
 ,רָאלק זיא זדנוא רַאפ געוו רעד !םױרָאפ ,םיױרָאפ
 רעטכַאװעגפיוארעדיוו א קלָאפ רעזדנוא
 .רוד םעיינ ַא םיוא רעייפ ןיא טדימש
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 יק סג יג רע ש ט ַא ק  .ש

 ,רעיינ ַא אזַא רוד א !רוד ַא ,רוד ַא
 !קילב םעניא ןעמַאלפ טימ ,רוד ַא ,רוד ַא
 -- רעייפ ןיא טרעוװ ןריובעג קלָאפ רעזדנוא
 !קירוצ דנַאל ןיא זדנוא וצ --- ,סױרָאפ רימ ןעײג

 ,טניילק ַא זיא דנַאל סָאד ,דנַאל סָאד ,דנַאל סָאד
 !סיורג ןכַאמ ןלעוו רימ דנַאל סָאד ,דנַאל סָאד
 -- ,אנוש רעד זדנוא ןרעטש ןעיוב ןיא טעוו

 !:סױרַא םיא וצ ףמַאק ןיא ,ףמַאק ןיא רימ ןלעוװו

 !ןדיי עקידנפמעק רימ !סױרַאפ ,סױרַאפ
 !גיז םעד ןרעטנענרעד !סױרַאפ ,םיױרָאפ
 -- ,ןדירפ םעד טעװ ןרעטש אנוש רעד ביוא
 !גירק םוצ טיירנעגוצ ךיוא רעפמעק יד רימ ןענעז
 !םױרָאפ !סױרַאפ

260 



 נננ ןופ דנַאו םעד יינ
 (שיאערבעה ןופ טצעזעגרעביא יירפ)

 ןיקשטָאלק .ר :קיזומ .קיש :שיערבשה טיול | | טסקעמ
: 

 צ = } טינט 5
 ײב טעד ךנַאװ ןופ נ -----יכה == שש * 6 2 = 1 ייייוישייקיי

 טכַאװ רעד טױט ןיא

 רעװ טָאה ךימ = עג ---.טכַארּב יש: טכיס ר 5.

 בננ ןופ דנַאר םעד ייב
 .דלעפ ןיא טיוט רעד טכַאוװ
 בננ ןופ דנַאר םעד יב
 ,דלעה א זיא ןלַאפעג

 ,למירד ןיא יוװ רע טניל
 :טכַארטעג טלָאװ רע יו
 למיה ןוא דרע ןשיוצ
 ?טכַארבעג ךימ טָאה רע
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 יק סנ יג רעש טַא ק ..ש

 ,ןגיובעג םיא רעביא
 טייטש עמַאמ עטלַא יד
 ,ןגיוא עקידנרערט
 :דייר עקידרעמָאי

 ןלַאפעג ןוז ןיימ טסיב ---

 ןדרע"בגנ רעד רַאפ
 קיטיײװ ןיימ טציא ךיא לעװ

 .דרעווש ןייד ןיא ןליטש

 ןלַאפעג טסיב וד םיוא ---

 ,טנַאה םאנוש םעד ןופ

 -- עמַאמ יד טרעוװש --- ךיא לעװ

 !רנַאל סָאד ןקידײטרַאפ

 בגנ ןיא טייוו ץעגרע
 .ןעוועג ױזַא זיא
 ,םולח ןייק טינ זיא'ס ,ןיינ

 יןעשעג ױזַא זיא'ס



 כדלעוו ןופ געירג םַײב
 רענייוו ןאעכ :ןקיזטנ

, 000/8/0//. | 
 בי א אי א עג יי 1 אב

3 ' 6 

 : טיראד םייב געכג ןופ פעװ כד טײ"פש ןא כא ?עס

 0 4 ; ג

 + (,מ 8 ; אוו א שוא -+ א ר = : לא ו . 6 5/ טאג טא 8:
: : 4 : 48---- / 

 םיױב פאש ןעשש "5 31 צככ לעט

 : א
 : : 1 יי א אר ְו

 = שש של לד יי קז | יא -- א 5 5 1
: : 

 ו יא ו

 י) 1 4 6 '
 זו ןעמ פכעה יש םיוק ּפעצ ןעשופ ןוא יכעד

 ) "יי
 = א : :
 0 יט יי ריק

 : צ 8 וב 4 1+ב ץ 5 ײ+ 2 2 יו . |) א , ו א ָו ו ם .
 גע : - עי 7 7 1 ג 9 4

6 

 ןעװ ,סע אפ ןל ױק ןכ יא ?עג דלאוו ןוא -

 עב ==

 דלעפ יד

 ,לדלעװ ןופ גערב םייב טרָאד
 ,םיוב רעטלַא ןַא טייטש

 ,רעטטלב טנייז ןעשטפעש
 ,םיוק ייז טרעה ןעמ זַא
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 -ק סנ י ג ר עש טַא ק .ש

 ןלייצרעד ןוא ןעשטּפעש
 ,דלעה ַא טבוַאטש סע יו
 ןליוק ןלַאפ סע ןעוו
 .דלעפ ןוא דלַאװ רעביא

 לדלעוו ןופ םיוב ןבעל טרָאד
 .ןאיטרַאּפ ַא טניל
 ,ןלעטשרַאפ םיא רעטעלב
 .ןַארַאפ ץנַארק א זיא'ס
 ,טשינ טעז ,טשינ טרעה ,רע טגיל
 ןדניצַא טפָאלש ךיז טכוד
 עברעוו א טניוו רעד טגיוו
 .דניק א יו טעילוט

 /ןניובעג םיא רעביא
 ,טנייוו רעטומ עטלַא יד
 ןגיוא עריא ןיא דייל
 :טנײטשרַאפ ץרַאה סָאד ןוא

 ,ןריובעג ךיד בָאה ךיאק
 ,טיירפעג ריד טימ ךיז
 ,ןריולרַאפ ץילַא זיא טציא
 ...טיירג זיא םנייד רבק'ס

 ,ןרערט עניימ ףיוא קוק
 .ייוו טוט ץרַאה'ס יוװ ליפ
 ,ןרעה לָאמניײק ןיוש לעוו'כ
 ץייוו ַא ,ןעז טשינ ךיד
 ןטַאט ַא טַאהעג טסָאה
 ,רלעה א ןעוועג ךיוא
 רעטעלב םיא ליטש ןבָאה
 .דלעפ ןיא טגיװרַאפ ךיוא
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 .דדלואג ייד
 ?קסניגרעשסַאק .ש :טסקע

 0 ס

 נָא- עג ָאז-טעיל יוא-ןפ ראה-ןצ טכאמןעע א ל--ה--סי
 זיא ינ-ָאט ן"ק בילס גָארבּפ ָאל-רימניוטךק מ-םי

 :עוא רעד וא-טעמטזאלטינ ור-ןע גיז-ןעגרימ 8 דיל
 ם-' ה-ם" דזיא ךָאד ה-םיי סָאװ ףרַאדְרָאפ ַא ?ד"

 לָאז-ןיוש וק-ןעמ יד א -וא--הל

 סי

 יש- ה טעוק ןיוש !דלאב

 ,םייחל ןעמ טכַאמ -- ,ןצרַאה ןפיוא טעילָאזעגנָא
 ,דיל ַא רימ ןעגניז --- ןעור טינ טזָאל טעמוא רעד ביוא
 ,םימ ןעקנירט רימָאל -- ןפנָארב ןייק ָאטינ זיא
 ?ךיי ַא ךָאנ ףרַאד טָאװ --- םייח ךָאד זיא םייח םימ

 ןהלואג יד ןעמוק ןיוש לָאז :ןיירפער
 ,חלואנ יד ןעמוק ןיוש לָאז
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 יס סנ יג רעש טַא ק .ש

 ןהלואג יד ןעמוק ןיוש לָאז
 !רלַאב ןיוש טמוק חישמ

 םינָארַאנ ןייק טינ טייז ,ביח ולוכ ןופ רוד ַא זיא'ס
 ,טעװ ןעמוק רעכינ חישמ --- ןקידניז ןופ ןוא
 :םינמחר ינב ןטעב'ס ,למיה ןיא עלעטַאט וד ,ךַא
 ..טעּפש וצ טינ ןעמוק הלילח לָאז חישמ עז

 .וו"זַאא ,הלואגנ יד ןעמוק ןיוש לָאז :ןיירפער

 למיח ןפיוא ןרעטש ,רעדלעװ יד ןיא רעמייב ןצנַאט'ס
 ,טימ רעד ןיא ךיז טיירד ןתוחמ רעד לארשי 'ר
 למירד ןפיט ןייז ןופ חישמ ןקעוופיוא ךיז טעוו'ס
 ;דיל עקידהליפת רעזדנוא ןרעהרעד טעװ רע ןעוו

 .ו"זַאא ,הלואנ יד ןעמוק ןיוש לָאז :ןיירפער



 .ןעלעביל רַאפ עלעדיל ַא

 | ?סָאװ ?סָאװ ?סָאװ
 .יקסניגרעשטַאק .ש :טסקעט /  ,רעניײװ ןאעל :קיזומ

+ 

 0 עי = ) 322 212 0
 ַא-על גָאט ,יד ַאמ--נעמ-עק טגעלפ טלַאָאז-ןא וצ רימ טסעװ

 ןעע רעד ַאס--עט  וק--ןעמ טעװ טעו

 6 ךֶּפ || א/ ֶּפ
 דופ

 רע סָאד גערב-ןעגי ריד סָאװ -- סָאװ ךיא

 וי
 ןעק סשש ערט-- ןפ סָאװ ךיא

 = שי יי : : :
1 = || |} 2 

 9 ׁש ֹׁש 8 = 1
 ןעק טשינ --ערט---ןפ .סָאװ

 עקנימַאמ יד גָאט עלַא
 ;רימ וצ ןנָאז ץלַא טנעלפ
 ןטעװ ןעמוק עטַאט רעד ןעז טפעוו
 .ריד ןעגנערב סָאד רע טעװ

 (סיב) ?סָאװ ןפערט טשינ ןעק ךיא ?סָאװ ?טָאװ
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 רימ ןעגנערב רע ןעק עשזיסָאװ
 ,ןײטשרַאפ ןַא טשינ ביוה ךיא
 :רימ טרעפטנע רעבָא עמַאמ יד

 .ןייגרעד ןײלַא טספרַאד וד = |

 (םיב) ?סָאװ ןפערט טשינ ןעק ךיא ?סָאװ ?סָאװ

 ןיילַא טלָאװ ךלמה המלש ךיוא
 ,טכַארטרעד טשינ ךיז םעד וצ |

 עלעטַאט רעד ןעלעביל לייוו
 ,טכַארבעג ןיײלַא ךיז רָאג

 .(םיב) .סָאװ עלַא ריא טסייוו טציא ?סָאװ ?סָאװ

 טשינ ךַאז ןייק רימ טלעפ רעטציא
 .ךיא ןיב עפעלקילג ַא
 ןעלעטאט םעד ןעלטביל לײו
 ,ךיז טימ רע טָאה טכַארבעג

 ,סָאװ עלַא ןסייוו טציא ,סָאװ ,סָאװ
 .סָאװ עלַא ןסייוו טציא



 רענינ ןוא רעניירש רעניא





 ןיירא טייקינייא רעד ןיא ןעזייר םחרנא

 ןשידיי ןופ תוחילש עקיטכיוו ַא ןריפוצסיוא רימ ןעוועג טרעשַאב טיג
 ןעוועג זיא תוחילש יד ןוא ."גרעבמָאנ .ד .ה; ןֹופ נ"א ןײרַאפטַארעטיל
 ןוא ןענעזייר םהרבא טימ ןדניברַאפ ךיז ךיא לָאז קרָאי-וינ ןיא קידנעמוק ---
 ,עניטנעגרַא ןיא םיא דובכל גנורעייפ ַא ףיוא ןדַאלניײא םיא

 .ןעמוק טנעקעג טינ ןיוש ךיא בָאה ןענעזייר וצ
 ,םישדח רָאּפ ַא קנַארק ןגעלעג זיא רע
 -יא טגָאזעגוצ רימ טָאה ,ןעזייר הרש ןרעטכיד יד ,ענייז רעטסעווש יד

 .רעביירש רעשידיי רעניטנעגרַא רעד ןופ סורג םעד ןענעזייר ןבעגוצרעב
 טנוזעג ןייז ףיוא טרַאװ בושי רעשידיי רעניטנעגרַא רעד זַא ןוא החּפשמ
 ,ןסירגַאב וצ םיא ,ןרעה וצ ,ןעז וצ םיא טרַאװ ,ןרעוו

 -ץג רעקירָאי 76 סרעטכיד םעד ןלַאפעגסיוא זיא קיטיירפ ןגָאטכַארַאפ
 טימ ןייז וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ ןבָאה עקיטייז ןייק שטָאכ .גָאטנרױנ
 רעיש ַא ןָא יד ןענעייל וצ החּפשמ רעד רַאפ דיירפ ַא ןעוועג זיא ךָאד ,םיא
 -ַאגרָא ןוא םידיחי ןופ ןעמָאנ ןיא ןבָאה עכלעוו --- סעמַארגעלעט ןוא ווירב
 האופר עכיג ַא ןשטנווװעג םיא ןוא רעטכיד ןקנַארק םעד טסירגַאב סעיצַאזינ
 | ,המילש

 םירױטקָאד יד ,טעבנטיוט ןפיוא יוװ ןגעלעג ןַאד רעבָא ןיוש זיא ןעזייר
 ,ןבעגעגפיוא ןעגנונעפָאה עלַא ןבָאה

 ,ףוס רעד ןעמוקעג זיא; רעטעּפש געט עכעלטע טימ
 ,רעטסעװשנקנַארק יד ,רעטקָאד רעד ןענופעג ןַאד ךיז טָאה בוטש ןיא

 ,לדנייש רעטכָאט ןייז ןוא הרש יורפ סרעטכיד םעד
 "וצסיוא ךָאנ ןזיװַאב רעקידנברַאטש רעד טָאה --- ?!ריד ףיוא ןבעל ַא;

 .ןגיוא ענייז טכַאמעגוצ ךיז קיבייא ףיוא טָאה ןוא ןעלדנייש ןייז וצ ןפור
 טָאה ,טעטרַאװרעדמוא ןצנַאג ןיא טשינ שטָאכ ,ןענעזייר ןופ הריטּפ יד

 ,רעיורט ןלופ טימ --- געט-חסּפ עטצעל יד ןיא ןסירעגניײרַא ךיז
 טרעהעגפיוא טינ ךָאנ טָאה בושי ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ רעיורט רעד

 ןעמוקעג גנולצולּפ זיא סע ןוא -- ל"ז גרעבנירג םייח ןופ טוט םעד בילוצ
 ,טיוט רעיינ רעד

 -ױזַא ןעמוקעג ןענעז ןבעל סנעזייר ךָאנ טשרע זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ
 ,םיא רַאפ םיחבש ליפ

 טפרַאדַאב רָאנ טָאה ןעמ .טַאהעג ביל קידלַאװג םיא טָאה קלָאפ סָאד
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 יק ס 'נ יג ר עש ט ַא ק .ש

 ךיוא זיא סע ווו ,גנולמַאזרַאפ ַא ַא ףיוא ןדיי ענעדישרַאפ רעטנזיוט ןשיווצ ןייז
 םזַאיוטנע א רַאפ סָאװ טימ ןעזרעד ןוא ,ןעזייר םהרבא ןטָארטעגסױרַא
 סָאד טפַאשביל לפיוו ןעמענַאב וצ ידכ -- ףיוא םיא ןעמענ טלַא ןוא גנוי

 | .רעטכיד ריא טיג קלָאּפ
 ןענעז עכלעוו רעדיל ענייז רַאפ רָאנ טינ ןענעזייר טַאהעג ביל טָאה ןעמ

 ענעטנַאילירב ענייז רַאפ רָאנ טינ ,עטסנגנוזעג ןוא עטסטנַאקַאב יד ןופ
 .שטנעמ םעד ןענעזייר טַאהעג ביל רעקינייוו טינ טָאה ןעמ .,ןעגנולייצרעד

 עכעלגעטיגָאט ענייז יּפ לע ןעזייר םהרבא .הֹּפ לעבש ןעזייר םהרבא
 .רענעייל ענייז טנַאקַאב קיניײװ ךָאנ זיא םישעמ

 ןרעדעי ןיא טקיביײארַאפ טרעוו ,ךעלסעגרַאפמוא טרעוו טלַאטשעג ןייז

 זיא ןעזייר רעביירש רעסיורג ַא רַאפ סָאװ רָאנ טינ ךיז טסיוורעד סָאװ
 רע ,רבח ןוא דניירפ רענעבעגעגרעביא ,רעסיורג ַארַאפ סָאװ רָאנ ,ןעוועג
 | .ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ןוא עטנַאקַאב וצ ןעוועג זיא

 :ןענָאמרעד רדסכ ךיז טזָאל סָאװ שינעעשעג ַא
 טימ רימ ןעייג גנולמַאזרַאפ ַא ןופ .קרָאי-ינ ןיא 1949 בייהנָא ןיא

 | .קרָאירינ רעקיטכַאנ רעד ןיא ןריצַאּפש לסיב ַא ןענעזייר
 ךיז טגָאי יז זַא .ןעעז רימ .יורפ ַא ןייוועג ַא טימ ןָא טפיול גנולצולּפ

 :טיירש ןוא םענייא ךָאנ
 ..!ײצילָאּפ !ײצילָאּפ ..,?וטסעװ ךיז ןגָאלש ---

 ,גנוריסַאּפ בייוו ןוא ןַאמ ַא זיא סָאד זַא ,רָאלק זיא סע

 :זדנוא ֹוצ סיוא טפור ןוא טכָאקעגפיוא טרעוו ןעזייר

 .ןריטסערַא ,ןַאגילוכ םעד ,םיא ףרַאד ןעמ ?רימ ןגייווש סָאװ ---

 ןַאמ םעד ןיוש טריפ ןוא ןַאמסילָאּפ ַא ןָא טמוק --- ,סָאװ רעדייא ןוא

 .ףרַאד ןעמ ווו
 :סיוא טפור ןוא ןגָארטעצ ןעזייר רעדיװ טרעוו

 ןייג רימָאל ,םיא ףיוא תונמחר ַא ךָאד זיא'ס ?!רימ ןגייווש סָאװ ---

 .ןעיײרפַאב םיא לָאז רע ,ןַאמסילָאּפ םעד ןטעב

 א א
* 

 "עג טכַארבעג זיא ףוג סנעזייר ווװ ,?סטרעוװרָאפ,, ןופ עדייבעג רעד וצי

 .ןשטנעמ ןסַאמ ןעמָארטש ןביוהעגנָא ,טנװָא ןיא תבש ,ןטכענ ןופ ןבָאה ןרָאוװ

 טָאה טייקליטש שטָאכ ןוא .ענעסקַאװרעד רעטנזיוט ,ךעלרעדניק רעטרעדנוה

 עג ןעמ טָאה -- עדייבעג רעצנַאג רעד ןיא ןוא לַאז ןלופ ןיא טקיטלעװגַאב

 םשור ַא ,ןעמעלַא ןופ ,ןרעדעי ןופ קיטייװ רעד סױרַא טיירש סע יוו טליפ

 .ןייטש ריא ןוא טכַאנײב 12 ןָאסריאמ עדלָאג ןופ ןעמוקנָא סָאד טכַאמעג טָאה

 .ןורָא םייב ךַאװ-ןרע ןיג
 יץרּפ ןוא בולק"ןעּפ םוצ ,סעיצקַאדער יד ןיא ןָא ןעמוק טונימ רעדעי
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 .194/ וירא
 .1947 ןירַאּפ

 .1947 זירַאּפ 1947 ויר

 ןעלעביק



 ,סערייא .ב

 .1048 זירַאּפ רעטניה

.41 

 .1948 בי הנָא ,זירַאּפ

 8. זירַאּפ



 דו ב 9 מט ַא ז

 ,רעטכיד ןופ טיוט םוצ ןקורדסיוא-רעיורט ,סעמַארגעלעט רעיש ַא ןָא ןיירַאפ
 .טקיניײרַאפ ָאד ךיז ןבָאה םיבושי עשידיי טימ טלעוװ ַא

 עג עסערּפ רעשידיי רעקיטכענ רעד ןיא זיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ףיוא
 ןשידיי רעניטנעגרַא ןופ ןקורדסיוא-רעיורט עשיפַארגעלעט יד טקורדעג ןעוו
 סָאנעוב ןופ הליהק ןוא תוליהקה דעװ ,ַאיַאד רעד ךרוד טריטנעזערּפער בושי
 ,רעטנעצ ןיא לוש-ץרּפ רעד ןופ ןוא סערייא

 -מַאנ ןופ ליפעגטימ רעד ןבעגעגרעביא זיא ןעגנוטייצ עקיטנייה יד ןיא
 ;טנַאזעג טרעװ סע ןכלעוו ןיא ,סעריײא-סָאנעוב ןופ ןײרַאפטַארעטיל גרעב
 קעװַא זיא ןעזייר םהרבא רעטכיד-קלָאפ ןסיורג רעזדנוא ןופ טיוט ןטימ;
 ןוא רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ רעגיילטנורג יד ןופ רענייא טלעװ רעד ןופ
 ,"רוטלוק

 ןשידיי ןיא ךיוא רעביירש רעטסטבילַאב רעד ןעוועג זיא ןעזייר םהרבא
 טרעייפעג ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןענעז סע וװ ,עניטנעגרַא ןיא בושי
 ,רעביירש ןסיורג רעזדנוא ןופ ןפַאש ןוא ןבעל ןיא סעטַאד עקיטכיוו ןרָאװעג

 רָאי בלַאה ַא טימ ךָאנ טָאה ןיירַאפ רעזדנוא ןופ גנוטלַאװרַאפ עיינ יד
 עניטנעגרַא ןייק ןענעזייר םהרבא ןדַאלוצנייא סולשַאב ַא ןעמונעגנָא קירוצ
 ,םיא דובכל גנורעייפ רעסיורג ַא ףיוא

 ,ןסירעגרעביא ץלַא סָאד טיוט רעקידתונמחרבמוא רעד טָאה רעדייל
 -מָאנ .ד .הע ג"א ןיירַאפ ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל רעשידיי רעד

 רעטרעיורטרַאפ רעד רעצ ןטספיט ןייז סיוא טקירד עניטנעגרַא ןיא ?גרעב
 ,װיטקעלָאק-רוטַארעטיל ןשידיי ןטמערָארַאפ םעד ןוא רטפנ ןופ החּפשמ

 -ַארעטיל רעזדנוא ןופ טייקיבייא רעד ןיא ןיײרַא טעװ ןעזייר םהרבא
 ,"קלָאפ רעזדנוא ןופ ןוא רוטלוק ,רוט

 ,רעגײזַא 12 טנייה ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ היוול רעד וצ
 ,ןדיי טנזיוט ןעצ ןופ םלוע ןַא ןעמוקעג טייצ רעטמיטשַאב רעד רַאפ ךָאנ זיא
 ןעמעננײרַא טנעקעג טינ וליפַא טָאה "סטרעוװרָאפ, ןופ לַאז רעסיורג רעד
 ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ יד ןופ רעייטשרָאפ עקינייװ ןייק

 ,ץנערקרעמולב ןיא ןוא ץרַאװש ןיא טקנוטעג ןעוועג זיא לָאז רעד
 טימ ןעמולב ץנַארק רעד רעטנעצ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןשיוצ
 ןופ ןיירַאפ ןטַארעטיל ,"גרעבמָאנ .ד .ה; ןופ טפירשפיוא רעקירעהעג רעד
 | .עניטנעגרַא

 ןורכז ןיימ ןיא טכַאװעגפיוא טָאה ךַאװ-ךרע רעד ןיא קידנעייטש ןוא
 .ןענעזייר טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןטנעמָאמ ענעדישרַאפ

 -רעליש ַא ןיא ןעמונעגלײטנָא בָאה ךיא יװ רָאג רימ ךיז טנָאמרעד סָא
 -ייר ךיא עזרעד טָא ,"ןכדש רעד; רעטקַאנײא ןַא סנעזייר ןיא גנולעטשרָאפ
 ןיא ןרָאפעג ךָאנרעד זיא רע ןענַאװ ןופ ענליוו ןיא םוקנָא ןייז ייב ןענעז
 ןדיי רעטנזיוט .ןסַאג יד ןעמענרַאפ ךעלרעדניק רעטנזיוט .דנַאלסור-ןטעװָאס
 ,רעטכיד רעייז םינּפ-לבקמ ןענעז

273 



 יִפ סנ יי ג רעש טַא ק/ ש

 ריפ טימ רימ וצ הלאש עקידנענָאמ קידרדסכ ןייז ךיא רעהרעד טָא ןוא

 :קירוצ רָאי
 ןסָאשרעד ןטעװָאס יד ןבָאה סָאװרַאפ ,יקסניגרעשטַאק רימ טגָאז ---

 ?ןענמלז
 1939 ןיא ןבָאה ןטעװָאס יד סָאװרַאפ ןרעפטנע טנעקעג םיא ךיא בָאה

 ןמלז ,רעשרָאפ-שידי ןוא רעביירש ןטמירַאב םעד רעדורב ןייז טריטסערַא

 יי?ןסָאשרעד 1941 ןיא םיא ןוא ןעזייר

 טרַאדעגנײא םינּפ סָאד .הטימ רעד ןיא ןעזייר םהרבא טגיל טָא ןוא

 ,רימ ןעװ -- טלכיימש .קידנעטש יװ ױזַא .קידנעלכיימש ,קיטכיל רעבָא

 .ןקיטייוו ,ןרעיורט ,דניירפ ענייז

 ַא למיה ןטקינועצ םעד רעטנוא ןופ ךיז טגָארט רעטצנעפ יד ךרוד

 .ןָאטעג הלפת ןטלָאװ ייז יו .ןומה ןקיזיר ןופ יירעשטּפעש

 "קניוו עטסקידעבעל יד ןופ םענייא ןיא זיא קרָאיײוינ ןקישיור םעד ןיא

 ,ליטש -- טיוט טציא ,דייס טסיא רעד ףיוא ,ןעל

 ךרוד ,רעזייה יד ןיא קינײװעגיא ןוא לַאז ןיא ,סַאג רעד ףיוא ןומה רעד

 -ינ לאומש ןופ ,ווָאגָאר ללה ןופ םידּפסה יד ןרעה ,רעטצנעפ עטנפעעצ  יִד

 סעידָאלעמ ךיז ןגָארטעצ טָא ןוא ,ןַאמדוג עלהרש ןירעליש רעד ןופ ןוא רעג

 -עה ,לרעמעה ,ָא; ,ןענעזייר ןופ ענעפַאשעג רעדילסקלָאפ עטסטבילַאב יד ןופ

 ...?טייוו יװ לָאז ןוא, ,"ןל עמשמ אק יאמ, ,"טעילוה ,טעילוה, ,"לרעמ

 ןיוש ןרעהעג .ענעגייא .רעדיל עטנעָאנ ,טגניז ,רעטנוא טּפַאכ םלוע רעד

 .טייקיבײא רעד וצ .קלָאפ םוצ ןיוש

 םוחנ ,רעגנַאמ קיציא ,קיווייל .ה רעטכיד יד רטפנ םעד ּפָא ןביג דובכ

 לטיּפַאק ַא ךָאנ ןוא --- ,רעדיל סנעזייר ןענעייל עכלעוו ,גרעבנייפ ,ל ,דוי

 -- ,סָארג ילתפנ רעטכיד ןופ טנעיילעג םיליהת

 ,גניר-רעטעברַא ןופ םלוע תיב ןפיוא רעטעּפש ךיז ןעמ טפערט

 עטסקיטכיװ יד ןופ סרעייטשרָאפ טדערעג ןבָאה רבק םענעפָא םייב

 טדימשעגוצ רדסכ זיא רעבָא קילב רעד ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג

 ריא ךָאנ שידק ריא .ןעלעדנייש רעטכָאט רעד וצ ,החּפשמ-ןעזייר רעד וצ

 "ַאב יד ןופ רעצרעה עטרעיורטעצ יד ןיא ןדנוו עפיט טזָאל ןטַאט ןסיורג

 | ,רעטיילג

 ןופ עפָארטס ַא םלוע תיב ןופ קירוצ ףיוא ןייג םייב ךיז טנָאמרעד סע

 ;:דיל ַא סנעזייר

 ,טינ ןעק ךיא רָאנ ,ךיז טליוו ןבעכ

 .רעמ ןבָאה ןעמ ףרַאד תוחוכ

 --- ,סעלַא ןזָאלרַאפ ןוא ןברַאטש

 .רעווש ױזַא רימ זיא סָאד ,ָא

 ...טציא ךיוא רעטרעוו יד םיא ןופ ךָאנ רעה ךיא זַא ,סיוא ךיז טכוד סע
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 ..ןיימשרַאפ רעטניד םעד וטסליוו
 (עדַארג םייח ןופ גנוטכיד רעד ןיא ןוויטָאמ-טנורג)

= 1 --- 

 עמַאס יד ןעוועג ןענעז המחלמ רעד רַאפ ןופ רָאי יירד-ייווצ עטצעל יד
 .-עהּפָאמוא ןוא םעיינ ןיא בושי ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עטסשיגַארט
 ןיא ךיז ייב רָאנ טינ טגיזעג קיטילָאּפ-ןדיי ןייז ןיא טָאה רעלטיה ,ןליױּפ ןקיג
 ןעוועג זיאס ,ר ע מ כ ָא נ ,ןכש ןשיליוּפ ןייז ייב ךיוא רָאנ ,זנַאלשטייד
 ךיילגוצ .לארשי תאנש תכלה ןיא ןיבר ריא רעבירַא טגָאי ןלױּפ זַא ,ןרעה וצ
 ףמַאק רעשהכולמ רעד טקרַאטשרַאפ ךיוא ךיז טָאה ,ןדיי ןגעק ףמַאק ןטימ
 טימ ןרָאװעג טלופרעביא ןענעז תוסיפת יד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןגעק
 ןרַאװעג זיא עזערעב-זוטרַאק ןיא רעגַאלצנָאק רעד ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ
 -ףַאפ רוזנעצ יד ,גנורעקלעפַאב רעד רַאפ טרָאװ-קערש ןוא טרָאיקערש סָאד
 -ימ ןשיוצ טכָאפעג שיטכַאילש ןבָאה ךעלדרעווש-ילגימסיזדיר יד ,טפרַאש

 יד ןופ לייט ןסיורג ַא ייב ןוא טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןשיווצ ,רעטיל
 ,עטמַאַאב

 -סטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנײטנַא יד ןרָאװעג זיא קידוועעזנָא קרַאטש
 -ַאג ןיא םירעוּפ יד ןגעק סעיצַאקיפיצַאּפ יד .גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ
 -סייוו ,עשיווטיל ,עשידיי ןסילש סָאד ,דנַאלסורסיײװ ןיא זייוולייט ןוא עיציל
 -ער סָאד ,סעיצוטיטסניא ערעיײז ערעדנַא ןוא ןלוש עשיניאַארקוא ,עשיסור
 -ןימ עלַאנָאיצַאנ יד ןבעגעג טינ טָאה סָאװ ,םעטסיסילַאװ םעד ןרימרָאפ
 ,עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ןיא ןרעװו וצ טריטנעזערּפער טכער יד ןטייהרעד
 רעטלוב ַא ןעוועג זיא --- ןטפַאשרעּפרעק-הכולמ עשיפרָאד ןוא עשיטָאטש
 -עלע-רוטלוק עשילױוּפ-טינ יד ןטכינרַאפ וצ קורד סגנוריגער ןופ קורדסיוא
 ,ןלױּפ ןקיטעטילַאנָאיצַאנ-ליפ ןיא ןטנעמ

 ןיא ןציז יז זַא ,טריּפשרעד ןבָאה ןדיי עטלצרָאװרַאפ תורוד ןופ יד
 זַא תונעט ערעייז זַא ,טינ טנורג ןייק זיא טנורג רעד זַא ,דמַאז ןקיביױטש
 טינ טגייצרעביא ,ןקַאילָאּפ יד יו גנַאל ױזַא דרע רעד ףיוא ןיוש ןעניווװ יז
 ץַארט ןגיוו ןביוהעגנָא ךיז טָאה במעד רעד .טינ םענייק טריסערעטניא ןוא
 -רָאקנײא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןגייווצ יד ,טײקטלצרָאװעגרעדנַאנופ ןייז
 ןקיפוס-לכ-ףוס ןיא עקיבײלג יד ןרָאװעג ןענעז רעקינײװ .ןכערב ,ןעשט
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 יק ס נ יג ר עש טַא ק ..ש

 ןענעז ר ע מ ,רעריפ-הכולמ עשילױּפ יד ייב *לכש ןטנוזעג; ןופ ןוחצנ
 .ףעװעטַאררעד ןעק ףמַאק רעקידתונמחרבמוא רָאנ זַא ,עקיביײלג יד ןרָאװעג
 םעד טָא ןיא .ןרעו ןסירעגסיוא טשינ ןלָאז עטלצרָאװרַאפ עקידתורוד יד זַא
 רעשידיי רעד ךיוא ןיירַא סיפ עדייב טימ ןוא לבריוועג ןקידנפמעק

 .רעביירש
 םתס בילוצ טינ ןבעגעג ךיא בָאה ריפניירַא ?ןשיטילָאּפ, ןצרוק םעד

 טקנעדעג רע יצ ,רענעייל םעד ייב קיטיונ זיא'ס .טסווואבליצ רָאנ ,יירעביייוש

 ןיא ןשירפוצּפָא לָאמאכָאנ ,טינשּפָא-טייצ ןטנָאמרעדנבױא םעד ,טינ רעדָא ָאי

 יד -- ,עמעט עטלדנאהַאב קידרעטייוו יד סָאװ ,םעד בילוצ ןיוש ןורכז

 "נָא סָאװ ףיוא ךיז ןבָאה לָאז -- ,ןפַאש סעדַארג םייח ןופ ןוויטָאמ-טנורג

 רענעי ןופ ןרָאי יד ןוא הביבס יד ףיוא רעדיוו ןבעל רימ ןעוו ,ןראּפשוצ
 ,טייצ

 רעד טימ) רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא שרַאמנַײרַא סעדַארג ןיוש

 ,1936 .,ענליװ:עשרַאװ ,ןיקצעלק .א .ב ןופ גַאלרַאפ ,"ָאי; גנולמַאז-רעדיל

 -עד עכעלנע וצ ץאזנגעק ןיא ,ןזיוורעד טָאה (1937 עגאלפיוא עטייווצ ןוא

 ןכעלנייװעג ןייק טינ ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ,רעטכיד עגנוי ןופ ןטויב

 ץנעטָאּפ עשירעטכיד ןייז ,טעשזדנָאלבעג טינ ןבָאה סעפָארטס ענייז .טעאּפ

 טגָאזעגסױא טָאה גנאגנעקנאדעג ןייז ,"קידנגָאזוצ, זיולב ןעוועג טינ זיא

 -עגוצ זיא רוטארעטיל רעשידיי רעד זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא סע .הרוש עדעי

 רעקידמרוטש ןיײז טימ ךָאנ טעװ סָאװ ,רעטכיד רעקיטפערק ַא ןעמוק

 עדַארג .קרעוו עלעניגירָא ,עפיט רוטארעטיל רעשידיי רעד ןזיײװַאב טפַארק

 ןיא) "סעקינרסומ; עמעָאּפ יד .ןטרַאװ טזָאלעג טשינ גנַאל ךיז ףיוא טָאה

 קיניײװ ַא רענעייל ןשידיי ןרַאפ טקעדעגפיוא טָאה (1938 ,גאלרַאפ ןבלעז

 םוצ ןעמוקעג סע זיא רעטכיד םייב סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןופ לקניוו ןטנַאקַאב

 .קרעוו שיטעָאּפ ַא ןיא קורדסיוא
 ,"ָאיק ןופ ןעניישרעד ןכָאנ טכעלטנפערַאפ טָאה עדַארג סָאװ ,רעדיל יד

 "סקלָאפ; ןופ גַאלרַאפ) "ןגעו ענעסקאוורַאפ, ךוב ןיא ןיירַא ןעמוק סָאװ

 ךיז טָאה רעטכיד רעד ןדנוברַאפ גנע יװ ןזיײװַאב ,(1947 זירַאּפ ,*דנַאברַאפ

 יעיזעָאּפ ןייז ןיא טקיבײארַאפ טָאה רע עכלעוו ,ןשינעעשעג-טייצ יד טימ

 -עטנורגרעד וצ רעקידמיטרּפ טינ ןביולרעד טעברַא רעד ןופ ןעמַאר יד

 "נורג רעד .רעדנוזַאב דיל ןדעי ופ ע ט כ יש ע ג- ס נ ב על יד ןעװ

 רעד;) דיל ןייא סעדַארג ןגעוו טרָאּפַאּפַאר .י רעקיטירק ןופ זילַאנַא רעקיט

 -יינ ַא רָאג ןעװעג טלָאװ טעברַא ַאזַא זַא ,ןעניימ וצ טיג ךוב ןופ (*װערַאנ

 -כיד ןופ יד ףיא סרעדנוזַאב ןלעטשּפָא טינ ךיוא ךיז לעװ ךיא (*.עקיט

 ,טגָאזעג בָאה ךיא יװ ,לכ םדוק .ךוב ןופ ןעלקיצ ףניפ עטלייטעגנייא רעט

 "ענג טקורדעג זיא "װערַאנ, דיל סעדַארנ טיפ ןעמַאזוצ ,לקיטרַא טטרָאּפַאּפַאר .ו (+

 .19460 ,יַאמ ןטס24 ןופ ,".ש .ַא .פ, רעד ןיא ןעװ
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 ד ו ב ל מט ַא ז

 ייא ןַא טכַאמעג ךיז ךיא בָאה תינשהו ,םעד ףיוא טרַא סָאד טינ טביולרעד
 ,ןויטָאמ - ר ו ט ַא נ (2 ןוא ט יי צ (1 :גנולייטנייא ענעג

 יָארּפ רעקימורַא רעד ןיא ןוא קָאטסילאיב ןיא (1937) ךוזַאב סעדַארג
 ,םָארגַאּפ ןופ החכות יד ןסָאגעגסױא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא'ס ווו ,ץניוו
 סלַא ,ור וצ טזָאלעג טינ רדסכ רעטכיד םעד טָאה ,גנומערָארַאפ ןוא טָאקיַאב
 ,"ווערַאנ רעד, רָאנ טינ ןעמוק ,עקידרעירפ סָאד ןופ ןוא ןופרעד טאטלוזער
 סע רעדיל ערענעלק ערעדנַא ןוא ,"ווירב ַא טביירש עלעטיג, ,"ןברוח;
 עשיטַאמארד יד ןוא "תורוד ןופ ןייוועג, עמעָאּפ עלַאטיּפַאק יד ךיוא טמוק
 רעטכיד רעד וו ,(טּפירקסונַאמ ןיא) "ןברוח, (ןטקַא יירד ןיא) עידעגַארט
 בצמ ןקיטלָאמעד ןופ דליב ַא ןבעג טוװרּפעג עזָארּפ רעשיטעָאּפ ןיא טָאה
 יד ןרָאװעג ןשָאלרַאפ טלָאמעד זיא רעטכיד םעד רַאפ .לטעטש ןשידיי ןיא
 -ַאכ סע .(84 ') ."טנױרקַאב ךימ דלָאגניג ריא טימ טָאה; יז שטָאכ ,ןוז
 .סולוקנומָאה רעטכַארטעגסױא ןייז טוג רעיײז ןַאד םיא טריזירעטקַאר
 :עלעשטנעמ

 ,רעב רעקיטומטוג וד ,וטסגעלפ לָאמַא

 --- ,ןייּפ ןייד ןופ קינָאה ןעמוקַאבסױרַא
 ,רעווש ָא-ױזַא ...ריד טימ רעווש זיא טציא
 .ןייז וצ לעצ ןייא ןיא רעדרעמ ַא טימ יו

 (82 טייז)

 ןיא יוװ, קירוצ ןרָאי ןופ ךָאנ םיִנּפ סעדַארג ךיילג ךיז ןענָאמרעד רימ
 רַאפ ןטיבעג טינרָאג ךיז טָאה'ס .("ָאיא עז) "דרָאמ טרעקַאלּפ ענייז ןגיוא יד
 בוטש ןיא .טייצ 'ועד

 ,תעל-תעמ ןטפליוו םעד טגיל עמַאמ יד
 ,ןייגוצ רעמירָא רעד וצ טינ טמוק רָאטקָאד רעד לייוו ןוא
 -- סנ ןטצעל ןוא ןשיחישמ םעד ףיוא ןוז רעד םרַאװ
 ,ןייֵלַא טָאג ןעמוק לָאז זיוה-ןקנארק ןיא

 (41 טייז)

 טרעמָאי ,ּפָא ןרָאי ענייז טקלעװ רעטכיד רעד ווו ,לסעג-שדקה סָאד
 ;ןדפכ

 ,ןורֶא ןקידרענייטש ןיא טכַאנ יד ּפעלש ךיא ---
 --- ,רעמ ָאטינ טרָא ןייק זיא וליפַא בוטש-םיתמ ןיא

 (74 טייז)

 וװ ,דנַאל ןצנַאג ןיא טגינעק רָארעט רעד

 ןטולב ייז יוװ ,עניימ רעדירב יד עז ךיא
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 יק סנ יג ר עש טַא ק ..ש

 ,ץיה-םוניהנ ןיא רבדמ ןטילגעצ ַא ןיא

 ,ןטונק ןופ יירעפייפ רעטנוא ןעגניז ייז

 .ץירקעג-ןייצ ןוא ןעמאזיורג רעטכעלעג
 (88 טייז)

 רעטנוא טייג .עינַאּפש ךיז טלגנאר טלעװ רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןוא

 .טָאטש ַא ךָאנ טָאטש ַא טלַאפ סע .טולב ןיא

 ,טנערברַאפ דנאש ןופ טינ ןרעוו רימ --- רימ ןוא

 ,ןריהעג-ךרַאמ יד זדנוא ןיא ּפָא טינ ךיז ןסייר'ס ןוא

 טנעה עטרימשעג טימ --- ןעעז רימ ןעוו

 .ןריפ הילת רעד וצ רעינַאּפש עגנוי
 (86 טייז)

 עטסטנעָאנ ענייז .עבלעז סָאד םוטעמוא --- טלעװ ,דנאל .סָאג ,בוטש

 רעד ןופ תונברק ןרעוו שיטַאנ לכימ ןוא יקסינאמרעג בייל ןטעָאּפ יד ,םירבח

 | ,טייצ רעקידהמ יא

 -- םרוטש טימ זיא טיוט רעד ןלאפַאב ןטשרע םעד

 ,יירשעג ןדליוו טימ רעַלדָא רעשיליוּפ רעד

 םירוסי טימ רע טָאה טקינײּפעג רעטכיד םעד

 .ייז ןופ םיא טזיילרעד ךעלעמַאּפ רעטעּפש ןוא

 (90 טייז)

 ךטנעָאנ ןיא ןעניפעג ןליּפשייב ,ןכוז טסיירט קעװַא ךיז טזָאל עדַארג

 ,ענליו ייב הבישי רעד ןיא .ך י א ןייז ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,רבע ןטייוו

 ,(קינעקלֶא ןעמָאנ ןרעטנוא רקיע רעד טנַאקַאב) קינעקלאוו עלעטעטש ןיא

 םעד רע טניפעג ,(18 טייז *.קינעקלאוו; עז) טנרעלעג לָאמַא ךיז טָאה רע ּוװ

 .רעדיילק ענעסירעצ ןיא ןַאמ

 ,עניַארקוא ןופ בר רענעגושמ ַא ,בר ַא

 . . + ןפָאלטנַא ףלח םעד ןופ זיא סָאװ

 (22 טייז)

 טכױל סע .טוג רעייז עדַארג ןעק *שורּפ ןשיניארקוא; ןיא בר םעד

 תבש ברע) עיצידַארט עשידיי יד עמעָאּפ רעקידלאוועג רעד ןופ סױרַא

 שיניַארקוא ַא ןיא םָארגַאּפ) קיגארט עשידיי ,(שרדמ-תיב ןיא הרות-תחמש

 רעײז ןוא ןדיי עזעיגילער ןופ ײרעלַאג ַא טבעלעגפיוא טרעוו'ס ,(לטעטש

 .ןבעל רעגייטש
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 ד ו ב ל מ ַא ז

 סיוא טפור --- רָאי קיסיירד וצ ךיא ןיב ,קיצעביז וצ וד יוװ דימ;
 ."ןרעוו לגניי א קירוצ ?יוו ךיא --- ,ןטַאט ןטיוט ןייז וצ עדארג

 (66 טייז)

 ןיא ?שורּפ רעניַארקוא, ןיא למייח ןקירעיײפ םעד רימ ןעעז טָא ןוא
 ,םימכח-דימלת ,םינבר -- ,ןדיי הדע רעצנַאג ַא ןופ גנולגנירמורַא רעד
 -קיסיירד רעד טָאה יצ .ןדיי-םתס ,םירוחב-הבישי-םירבח ,םיאבג ,םישורּפ
 ןיא ןעניפעגוצקירוצ ךיז ידכ ,לגניי ַא ןרעװ וצ טמולחעג עדארג רעקירָאי
 םענַאבטלעװ סעדַארג קידנענעק --- ?ןדיי עזעיגילער ןשיוװצ הבישי רעד
 ןייז וצ ךיז טָאה רעטכיד רעד .ןעלפייוצ יו ר ע מ םעד ןיא ןעמ ףרַאד
 קיטש ַא זדנוא רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןבעלוצפיוא ידכ ,טרעקעגמוא טפַאשלגניי
 ךיז ןעיצ סָאװ םידעפ ךיוא גנובעוו ריא ןיא טָאה סָאװ ,רעגייטש ןשידיי
 -עג טָאה רעטכיד רעד סָאװ ןגעו ,ןגרָאמ ןכעלרעדיוש םוצ ןוא טנייה םוצ
 טולב ןשידיי ןיא ןענעז סָאװ םידעפ יד ,(ךוב םוצ המדקה סעדַארג עז) טנַא
 עדַארג .ןוז ןיא ןעקנוט ךיז ןלעװ ייז ןעו טסייוו רעו ןוא --- ,טקנוטעג
 | ;:םיא וצ טגָאז שורּפ רעניַארקוא רעד יו ךיז טנַאמרעד

 ,ןואג ַא ןוא קידצ ַא ,בר ַא ןעניישפיוא טסעוו
 טייהרעטיוט ןוא ...ןענעליוק ךיד טעוװ ןעמ זיב
 .ןעיִאר ךיז רייוועגניא ענייד ןיא טניה ןלעוו

 (27 טייז)

 סע ןעוו ,בוט-םוי הרות'תחמש ןשידיי ןכעליירפ ןיא וליפַא ןוא
 סע ןוא ןצנאט ןדיי, ןוא ,"תורות-רפס עטניױרקַאב יד ךעליירפ ןעגנילק
 ןוא טכיל ןיא ךיז ןענעז ןדיי, ןעוו ןוא ?תורונמ ענרעּפוק יד טימ ןצנַאט
 ןמה רורַא ןשיװצ םירוּפ ןיא יװ ,ךיז טכוד ,ךיז ןסעגרַאפ ןוא ,"רהטמ דיירפ
 :שורּפ ןופ דילגָאלק סָאד ץלַא ייז טיײלגַאב ,יכדרמ ךורב ןוא

 -- "םירפא יִל ריקי ןבה;?

 .קיליב רקפח זיא טולב רעזדנוא

 םייחל לָאמַאכָאנ עשז טקנירט
 ,טקיליטרַאפ זיא סָאװ ,טָאטש ןיימ רַאפ
 .עליטש יד ביוט יד ,בייוו ןיימ רַאפ
 ,הדיחי-תיב רעטרַאצ ןיימ רַאֿפ
 .הליהק רעקילייה ןיימ רַאפ

 (99 טייז)
 קידנעטש -- ןסעגרַאפ ךיז ,ןעיירפ ךיז ,ןצנַאט םתס טינ ןענעק ןדיי

 רכפה יא טולב רעזדנוא, לירבעג"ןבייל רעד ייז טיײלגַאב םוטעמוא ןוא
 רעטריזינרעדָאמ סעדַארג ןקעװ טוװרּפ סָאװ ,טנָאמרעד סָאװ ,"קיליב
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 רק ס נג י ג ר עש סט ַא ק .ש

 ףיוא עינָאפמיס-רעיורט עקיזיר ַא יו סױרַא טסקַאװ "םירפא יל ריקי ןבה,

 .שרדמ-תיב ןשלטעטש ןיא ץנעט-תופקה *עכעליירפ, יד ןופ ןָאפ רעד

 רעודנוא ןעזנָא רעמ ךיז לָאז סע ,קיניזטסוװַאב ןָאטעג סע טָאה עדַארג

 .ןָאט ייוו ייז לָאז ...ןוא טלעוו רעד ןיא ןטלַאה יז וװ ןעז ןדיי ןלָאז ,'ועיורט

 ד ר ו ד ןוא עדַארג ט ר ע ד ל י ש "שורּפ רעניַארקוא, ןיא ביוא

 ןיא ,סעּפע וצ ןרעלקרעד ןײלַא רענעייל רעד ךיז לָאז עטרעדלישעג סָאד

 עטסערג עטייווצ סָאד ןיוש זיא ,טייז ַא ןָא יו רעטכיד רעד טייטש ןיילַא

 "גומיטש ענייז ןופ לכה-ךס ןימ ַא *תורוד ןופ ןייוועג, ךוב םעד ןיא קרעוו

 עטכישעג עשידיי יד "ןרידוטשכרוד, ןכָאנ םיא וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעג

 | ,תורוד עטצעל יד ןופ

 ךיז טָאה רענייז עדייז-רעטלע רעד ןיוש זַא ןזייוװַאב טוט רעטכיד רעד

 -ָאמ ןסעװרָאב םעדא בילוצ ןרעלעק ןיא רדס טכירעגּפָא ןוא ןקַארשעג טינ

 "רעטייש ןפיוא טנערבעג םעד בילוצ דרע רעד ףיוא םיא טָאה סָאװ ,*ךַאנ

 וצ סָאװ טינ ךיז טָאה ,עדייז רעד ,ןוז סנדייז רעטלע רעד ךיוא .ןפיוה

 רעשינָאעלָאּפַאנ ַא זיא עדייז רעד .ןעמעשרַאפ

 ,טָאירטַאּפ ןוא טאדלַאס

 ,דָאר-ןטַאמרַאה ַא רעטנוא עזעילעסרַאמ יד טנניז

 (87 טייז) |

 סָאװ ,עטַאט סרעטכיד םעד ,ןוז סנדייז םעד ךיוא ןוא

 ,רערעל ַא עשיריבג רעביטש ןיא ןעוועג זיא

 -- ,רעדניק ןוא בייוו ַא טאהעג טָאה

 ,רערעװשרַאפ ַא ןופ טַאהעג רע טָאה טולב רָאנ
 .רעדניצרעטנוא ןַא ןופ

 (38 טייז)

 רע .ןסקאוורעד טינ תורוד יד וצ ,עלַא ייז וצ זיא ,ןוז רעד ,'וע רעבָא

 זיא רע ,טרעקרַאפ ;םיא טגָאלש ןעמ ןעוו קירוצ טינ טגָאלש

 .ןפָאלטנַא לָאמ עֶלַא יו ךָאד . . ,

 .ןפָאלטנַא לָאמעלַא יו

 ךוא טייצ ןייז וצ קיסייב ױזַא ןייז וצ תוביס ךס ַא טַאהעג טָאה עדַארג

 עכלעוו ,יד וצ ןטלאהרַאפ ךיז וויסַאּפ ו צ טָאה עכלעוו ,הביבס רעד וצ

 םינ ןפוא םושב טיג סָאד רעבָא .קלָאפ ןשידיי ןגעק גירק ןיא סױרַא ןענעז

 ןופ טײקוװיסַאּפ יד יו רעמ טָאה רעטכיד רעד זַא ,ןעניימ וצ טנורג ןייק

 ,ךוב סָאד ןָאט וצ רעטעלב ַא זיולב גונעג זיא'ס .ןעזעג טינ רוד ןטצעל

 יתוריש יד רעביא ןָאט עשזדנָאלב ַא רָאנ לָאז גיוא סָאד זיולב גונעג זיא'ס

 ןיא ךײא טָאה עדַארג .רענָאיצולָאװער ןסיורג םעד ןעדַארג ןעזרעד וצ ידכ
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 דו ב 7 מ ַא ז

 ָאטינ זיא םיא ייב זַא ,טדערעגּפָא ןיוש ,געוו רעדנוזַאב ןייז גנַאג ם ע ד
 רַאפ שיטסירעטקארַאכ טּפָא זיא סָאװ , ע ז ַא ר פ עקידנרינימָאד יד
 דָארּפ רעד טטקַאװ םיא ייב .ןטעָאּפ ערענָאיצולָאװער --- םירבח-טייצ ענייז
 לקיצ סָאד .גנוטכיד ןַײז ןופ סױרַא שינאגרָא טַאט וצ ןפור סָאד ,טסעט
 קורדסיוא םוצ ןטסטלוב םוצ רענַאשז רעקיזָאד רעד טמוק'ס וװ ,?םירבח;
 טגָאז עדַארג שטאכ ..,ןוא טימ טמענ ןוא טסייר ,ןדָאלעגנָא קידרעװלוּפ זיא
 טריפ סע .טנכײצעגנָא ראלק געוו רעד זיא ךָאד ,געווסיוא ןופ געוו םעד טינ
 ,ןגעו עשיסורטייוו יד ךרוד ךיוא טָאטשסיױרג 'ועד ןופ

 רעביטש עשיפרָאד יד ןופ טייוו טינ םלצ ַא טקידלָאג'ס ווו

 (105 טייז)

 ווו ןוא

 םייל ןופ סעקטַאכ יד ןיא טלַאק ןוא ?קנוט זיא'ס
 (108 טייז)

 ענעדָאלעגנָא ,רעדיל טשהאיבנ ווא עקיבייא סעדַארג ןופ טייקיטרעוו יד
 רעד ןיא טליפרעד טשרע רימ ןכָאה טסעטָארּפ ןוא רעצ ,קיטייוו ןשידיי טימ

 ,טייצ-שיצאפוקָא
 ,טרעװ רעייז ןרָאלרַאפ זנָאה רעטרעוו רָאנ טינ ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 אטעג ןיא ןײלַא ךָאד זיא דעכלשוו ,עדַארג טָאה ,עכעלשטנעמ סָאדלַא רָאנ

 יד זדנוא ןיא ןדנוצעצ ועננופַאש ע נ יי ז טימ ךיוא --- ,ןעוועג טינ
 רעד ןיא גנולפייווצרַאפ ןיפ ןסיוטשעג זדנוא ןוא רעטימעג עטשואיראפ
 ,ןביולג וצ גנונעטַאה ןופ טלעוו

-- 2 --- 

 :ןעוועג סע טלָאװ רעטציא יו יױזַא

 םורָא טנװֶָא ןטעּפש ןיא ךיז רימ ןרַאש שינרעטצניפ-ָאטעג רעד ןיא

 ,לסעג-רעלװַאש םעד ףיוא זיוה-עפַאק םוצ טנעוו עמורק יד

 םלוע רעד ןיוש זיא לאקָאל-עּפַאק ןיא .ךעלטעּפש ןעמוקעג ןיב ךיא

 ןגעקטנַא רימ טפױל קו ר ק ןַא מ ר ע ה .,קידלודעגמוא

 .ןבייהנָא ןיוש ךָאד ףרַאד ןעמ ?ןעשעג זיא סָאװ ---

 ,םוידָאּפ םוצ קידנעיײג ,ךיג ףיוא ךיא גערפ --- ?ןָא טבייה רעװ ,ָאזלַא ---

 .שדַארג םייח -- קורק טרעפטנע -- טדערעגּפָא ןבָאה רימ יװ ױזַא ---

 ןיא זיא רע זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה רימ .ןעוועג טינ ָאטעג ןיא זיא עדַארג

 -יל יד ןעוו רעבָא .ןעמוקעגמוא -- ענליוו ןופ ךיז קידנריאוקאווע --- געוו

 ןַא ןטלַאה וצ טױרטרַאפנָא רימ טָאה ָאטעג ןיא גנוקינייארַאפ - ןטארעט
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 יק סנ יג ר עש טַא ק .ש

 ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא ךיא בָאה ,ענליוויגנוי ןגעוו טארעפער ןכעלטנפע
 םייח טימ ןעמ לָאז טנװֶא םעד ןענעפע זַא ,ןסָאלשַאב קורק .ה טנװָא
 ,"תורוד ןופ ןייוועג,, סעדַארג

 -עג ןענעז ןדיי טרעדנוה עכעלטע יד .זיוה-עפַאק ןיא ןעוועג זיא ליטש
 טשרעוצ ןיא םלוע רעד .בײהנָא ןפיוא טראוועג ןוא עטעײטרַאפ יװ ןסעז
 ןפױא ךיז טָאה רעציזרָאפ ןופ גנודלעמ ַא ןָא סָאװ ,טשאררעביא ןעוועג
 רידנאמָאק רעקידרעטעּפש רעד) ר ע נ װ ָא ק א ב א ןויװַאב םוידָאּפ
 ;ןבױהעגנָא ליטש ןוא (רענאזיטרַאּפ עשידיי רענליוו יד ןופ

 רעדיילק עסייוו סנדייז-רעטלע ןיימ ףיוא

 .רעטלאלטימ ןופ ץיירק םעד ןעמאלפפיוא ךיא עז

 רעד ,רימ .רימ ןענעז סָאד .ןרָאװעג עלַא רימ ןענעז טריזירטקעלע
 ;ךיז רע טעיָאװעצ דלַאװ רעקידנגיוװ ַא יוװ סָאװ ,רוביצ רעטיוט

 -- רעבירג ןבָארנוצסיױא זדנוא ןיילַא ךיז רַאפ זיא סָאד סיינ ַא

 -- . .. . עמאמ רעד טימ ןטַאט םעד ןעגנעהפיוא ןוא

 ,ןביוש יד ,טנעוו יד ןייז ןענעק תודע

 ,סנשיק עטצירּפשַאב ךרַאמ ןוא טולב יד

 ,ןביור וצ טכייל זיא סטוג ןוא בָאה רעזדנוא זא

 . . . ןשיװרַאפ טולב רעזדנוא ךיז טזָאל'ס ןוא

 תורוש עקיזָאד יד ןופ רעטכיד רעד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז רערעהוצ יד
 טפָארטש זדנוא ,סָאד רע טנימ ז ד נג ו א ז ַא .לַאז ןיא ךיז טניפעג
 ןדייזרעטלע ןייז ןופ ליּפשײב ַא ךיז ןעמענּפָארַא רע טפור זדנוא ,סָאד רע

 -נוא טָאה סָאװ ןדייז ןופ ,"םש םעד ןייז שדקמ וצ ןעמוקעגמוא זיא סָאװ;
 עזעילעסרַאמ יד ןעגנוזעג טאדלָאס רעשינָאעלָאּפַאנ ַא יו עװקסָאמ רעט

 זיוה ןגייא ןופ טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ןטאט ןופ ,דָארטאמרַאה ַא רעטנוא
 -ָאליפ רעד יװ ןטילעג רענעסיױטשרַאפ ַא? רַאפרעד ןוא םרח ןיא ןגיילניירא
 רעקידקיטײװ רעד טכיירגרעד טָאה ןעמעלַא ֹוצ -- ,"םאדרעטסמא ןופ ףָאז
 :זדנוא וצ תורוד ענעגנאגרַאפ יד ןופ יירשעגסיוא

 ,טניימעג ךיא בָאה סָאד טינ
 .טניימעג ךיא בָאה סָאד טינ

 י ת ב ש רָאיטקַא רעד ןוא ןבױהעגנָא רימ ןבָאה ןעדַארג טימ
 -"לאקזחי; רעד ןופ דיל ַא סעדַארג טימ טנװֶָא םעד טָאה ר ע כ ַא ל ב
 ,טקידנערַאפ ("ָאי; עז) עמעָאּפ

 !ןרעוו קידעבעל טלָאז ריא ;גָאז ךיא ,םיתמ

 ,ןרערט עניימ ךיז רַאפ ןגיוא טָאטשנַא טמענ ןוא
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 ד ו ב 5 מט ַא ן

 טציא ןטלָאװ ן יי ל א רימ יװ .רענייב ערעזדנוא ךרוד זיא רעטיצ ַא
 ןלעפַאב עשיאיבנ יד סיוא טציא ןרעה ןוא ןעוועג םיתמ יד

 ןעמַאלפ ןרעוו ךייא ןיא ןרערט יד ןלָאז ןוא

 ,ןעמַאזוצ עלַא סױרַא לָאט םעד ןיא טנַאּפש ןוא

 ;לָאמנייא טינ ,םיתמ ,ןיוש ךייא קעוו ךיא לָאמנייא טינ
 !לָאמנייק רעדָא טציא ;ךיא יירש ,תמ ַא ךיוא ןיילַא

 -רָאמ יד -- רערעהוצ יד , ר י מ ןליפרעד ,דיל ןיא יװ ױזַא ןוא
 יו ,עטיוט-קידנג

 -לָאװרַאפ ןטערט סע ,ןסירעצ טרעוו טכַאנ יד --- גנולצולּפ , , ,

 ,ןטעלעקס תונחמ עקישיור ,עטנק

 :ףור סלאקזחי ןיא טכאוורעד טָא ןוא

 ןזייווַאב רעדנווו רעמ ךָאנ טזומ ריא ,עטקעוורעד
 .ןזײרּפשרעביא םיוצ םעד :;ןרעוו קידעבעל יו

 רָאי ןיא עדַארג טָאה "לאקזחי, ןוא "תורוד ןופ ןייוועג סָאד; ןבירשעג

7, 

+* 58 
 :ע

 עשידיי יד ןענעז קעטָאילביביָאטעג רעד ןופ קיטסיטַאטס רעד טיול

 טָאה ,רימ טכוד ,ןווָאנבוד ,עטסטנעילעג יד ןופ ןעוועג רעכיב-עטכישעג
 ערעייט ַא יװ .ָאטעג ןיא יװ טנעיילעג טינ ליפ ױזַא טייצ ןייק ןיא ןעמ
 ,ןווָאנבוד דנַאב ַא לקניוו ןעמערָא ןיא ךיז וצ דיי ַא ןעגנערב טגעלפ האיצמ
 גנולדנאהכוביַָאטעג רעד ןיא ןפיוקנייא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה סע סָאװ
 טעלּפמָאק ַא ןבָאה סָאד ןעוועג זיא רצוא רערַאבצעש טינ ַא ,ןעזַאמ ייב
 ןיא טפיטרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי .*קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג; סווָאנבוד ןופ
 "סיוא ןכַאמ טוװרּפעג ,סעיצאוטיס עכעלגע טכוזעג ,טייהנעגנאגרַאפ רעד
 ,ןטסיירט ךיז ןוא ןריפ

 -עט עשיאערבעה ןוא עשידיי סָאד סָאװ לאפוצ ַא ןעוועג ןעד זיא יצ
 בייהנָא רעייז ןיא ןיוש ןבָאה סעזערּפמיא-רוטלוק יד ןוא ָאטעג ןיא רעטַא
 ,סעלעיעל ,קיווייל ,קילאיב ,םכילע םולש ,ץרּפ טימ ןעגנאפעגנָא רעטייוו ןוא

 ןענעז רעביירש עטנָאמרעד יד .,לאפוצ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ,ןיינ ?יקסניּפ
 ןוא ןענרָאצ ,ןפָארטש ןוא ןטסיירט  ָאטעג ןרעטצניפ םעד ןיא ןעמוקעג
 .ןפור ןוא ןקעװ ,(םכילע םולש) ןעלכיימש לָאמַא וליפַא

 ףיוא .םיאיבנירעביירש יד טימ ,ייז טימ ןעמאזוצ ןעוועג זיא עדַארג
 -נַאקַאב רעד ,רעציזרָאפ רעד טגעלפ ָאטעג ןיא .סעירָאטידױא-רעטעברַא יד
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 דוב  מ טז

 ןריטיצ רדסכ יקסנאלּפַאקךאלּפַאק דוד רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעט
 .רעדיל סעדַארג

 ןגערב עכיוה ענייז ןופ זדנוא ףיוא סױרַא זיא ווערַאנ רעד

 ,געט-םרוטש ןיא רעטנרָאצרעד זייב ַא
 . ,ןגער ןוא טניוו ןיא ףָאש יו ,ןרעטיוועג ןיא ןענעז רימ
 -- ,ןגעלעג טסורב ןייז ייב טעלוטרַאפ

 ,קעװַא רימ ןזומ טציא

 סָאװ ,ךייט-עיליוו ןביל רעזדנוא ןעזרעד ךיילג װערַאנ ןיא ןבָאה רימ
 -נעייטש רַאפרעד ןוא *?ןדָאבעג ןרעסַאװ ענייז ןיא ךעלרעטָאפ, זדנוא טָאה
 ;םיא וצ רימ ןענרָאצ "ךייט ןטזיורבעגפיוא ןיא ןדנעל יד זיב , קיד

 ?רעטויורבעגפיוא-טנרָאצרעד ַאזַא זדנוא ףיוא וטסיב סָאװרַאפ

 טְלַא םלוע-תיב רעד ןוא לוש רעזדנוא זיא'ס

 רעטסיולק רעד זיא תודע ןַא ...ָאד בושי רעד יוװ ליפיוזַא

 רעטזיורקעג ,רעקימורַא רעד ןוא

 ,דלַאוװ-ענסָאס רעטכידעג

 !ווערַאנ ,טינ רעמ זדנוא קנעושרַאפ ,ָא

 - יד עי ס ו מ עקימאלפ יד לָאמ ןטלפיוו םוצ ךיא רעה טָא ןוא
 ןופ טנעמינאּפמָאקַא-גניז ריא רעטנוא (דנאלשטייד ןיא טציא) ס ע כ
 -יפ יז יװ ,"ןעלדנאמ טימ סעקנישזָאר, עידָאלעמ-עמַאמ רעקיצרַאה רעד

 ;דיל-ףָאלש סעדַארג סיוא טרעב

 סעקנישזָאר טימ זיא בייהנֶא ןופ דיל סָאד -- ,ולדעל-ייא

 ,ןעלדנאמ ןוא
 ,ףוס ןופ ריל סָאד זיא --- ?גָאװ ןוא טולב

 ,ןעלדנַאװ ןלעוו רעדניק ענייד ךָאנ גנַאל יו טָאג ןייא טסייוו'ס

 | ףָאש ענדיב יוװ ןוא

 -- ןעלדנאהרַאפ ייז רעקלעפ ןלעוו

 .ףָאלש ,עמַאמ ןיימ ,ףָאלש |

 ,1937 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא דיל-ָאטעג סעדַארג

 א +
: 

 טארעפער רעד ןסייהעג טָאה *רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ענליוו;

 -טנגוי ןיא ןוא רעטַאעטיָאטעג ןיא ןטלַאה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ

 ןופ הרבח עקיצרַאה יד ןבעגעג טָאה טארעפער םוצ סעיצארטסוליא .בולק

 ,ןישזָאלָאװ עלהרש ,וועלעקנאי עלהרש ,יקסוועשזירק עלייק --- בולק-טנגוי
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 ך ו בל מ ַא ז

 ,יקסװָאּפיל עלעריצ ,יקסוועשאדור לקיציא ,ןָאסניבָאר המחנ ,לעבַא עדניה
 יקסנַאנזָאּפ עלהיח ,רעביירש עקטול ,יקצינּפיל עלהנח ,רעזעלג עקבייל
 ערעדנַא ךָאנ ןוא גרעבנעזָאר ןועמש ,ןירעּפלַאה עלעשַאר ,יקסנעזור עלהנח
 ייֵז ,טבױרעגקעװַא ןורכז ןיימ ןופ ןיוש טָאה טייצ יד עכלעוו עכעלטנגוי
 ,שא םולש) רעביירש עשידיי סָאװ טנעיילעג ןוא טריטיצער ,ןעגנוזעג ןבָאה
 -סָאלַאיב .ב ,רעוועקצוס .א ,ןָאספלָאװ .ל ,רעגינ .ש ,ןיסעיל .א ,ןיזייר .א
 םייח ךױא .טעמדיװעג ענליוו טָאה קלָאפ סָאד ןוא (רואינש .ז ,יקצָאט
 יק צ י נ פ י ל ע ל ה נ ח סָאה טנעיילעג .ןייז טזומעג טָאה עדַארג
 ,"טכַאנייב ןסאג יד; סעדַארג (רעגאל ןשטייד ַא ןיא טציא)

 ירַאפ טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,ןסַאג יד ןיא עקַאט ךיז ןעניפעג רימ !
 ןוא ,ערעדנַא ןוא לסעג-שדקה ,רעוועקטאי ןסַאג יד ,דיל ןייז ןיא טקיביײא
 ;ןײרַא םלוע ןיא טמַאלפ עלהנח

 ;טרעמַאיעגסױרַא טָאה רעביפ ןופ סַאג-שדקה יד
 ,ןורֶא ןקידרענייטש ןיא טכַאנ יד ּפעלש ךיא ---
 -+ רעמ ָאטינ טרָא ןייק זיא וליפַא בוטש-םיתמ ןיא
 ;ןרָאלרַאפ ךיז רעטנָאלּפ םעד ןיא בָאה ךיא ןוא
 רימָאל ,רעצרַאװש רעד ןיא ,טפַאשגנע רעד ןיא ,רעדירב ;ַא
 !ןרָאצ ןוא טפַארק טימ םעלק ןופ ןָאט סיר ַא

 ךױא ןענעז ,"למיש ןופ טקעלפעג ,טלָאגעגּפָא סעקינשזרָאטַאק יו;
 ןוא ןסעזעג רערעהוצ יד ,ךעלסעג יד ןופ רעזייה יד דיל ןיא יוװ ,'וימ

 ןענַאּפש טנזיוט טרעדנוה ןופ טפַארק רעקיטעּפמיא טימ
 ,ןגייווש ןטנאּפשעגנָא ןיא טציילפעגניירַא

 (77 טייז)

 ,1927 רָאי ןיא דיל עקיזָאד סָאד זיא ןרָאװעג ןבירשעג

--- 3 

 -נאגעגקעװַא טייצ רעטשרע רעד ןיא ןיוש ןענעז הדעהו ריעה יׁשֲאֹר יד
 ןענעז עכלעוו עקיצנייא יד .טגָאזעג טָאה קלָאפ סָאד יו ,רַאנָאּפ ףיוא ןעג
 ,קורדסיוא םוצ ןעמ -וקעג ץלַא סָאד זיא ענעסקאוורעד טימ רעטַאעט ןיא ןוא ןטארעפער ףיוא ,רעדניק יד טימ ןלוש יד ןיא .דיתע םעד רַאפ ןוא הוה םעד רַאפ טסיירט ַא רבע ןיא טכוזעג ןבָאה יז .ןעלמאזפיונוצ יז ,ןטסיירט ענעבילברַאפ לייוורעד יד טוװרּפעג םי-טולב ןקידעלאווכ םעד רעטנוא ןבָאה --- ןבילבעג

 טייק ןוא דניק רעבָא ,שטייד ןגעק ןפָא ןדייר טנעקעג טינ טָאה ןעמ
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 יק ס ני ג ר עש טַא ק .ש

 "יירש רעד -- ר ע .,"סע טניימ רע ןעמעוו, ןענאטשרַאפ דלַאב ךיז ןבָאה

 ,רָאיטקַא רעד ,רָאטקעל רעד ,יועב

 ןסָאלשַאב בולק-טנגוי ןופ טאר-ןרָאטקעל רעד טָאה 1943 גנילירפ ןיא

 רעשידיי רעד ןיא ןוויטָאמ-םשה-שודק; טעמדיוועג טנװָא ןַא ןענעדרָאוצניײא

 רעד ןגעו טנערעפער רעד יװ ןרָאװעג טמיטשַאב ןיב ך י א ."רוטארעטיל

 גילעז רערעל רעגנוי רעשיאערבעה רעד ,שודק רעד ;רוטארעטיל רעשידיי

 ,רוטארעטיל עשיאערבעה יד טרירעפער טָאה --- קינשטַאבַאק

 "רעד ןוא עכעלטנגוי ןפורעג ,טריזיליבָאמ טָאה ןײלַא עמעט יד ןיוש |

 ,סעגערב יד רעביא זיב לַאז םעד ןליפוצנָא ענעסקַאוװ

 רַאפ .םערָא טינ רוטארעטיל עשידיי יד זיא ןוויטָאמ-םשה-שודק טימ

 ַא ןייז טפראדעג (שַא םולש) ןעגנורעדליש עלַא טינ ןבָאה טיײצ-ָאטעג רעד

 ןעגנערב -- ןעװעג ןיא ליצ ןיימ .טייקטיירג'תונברק ןופ ליּפשיײב

 "וצ יד ןלָאז סָאװ ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןרעטסומ ע כ ל ע ז ַא

 .ןטאט עכעלנע וצ ןרעטסײגַאב רערעה

 "עג רעד -- ."רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוװ ףיוא ךיז בייה ךיא;

 -ַאב טָאה סָאװ ,רעניימ ליצ רעד ןייז טפראדעג טָאה קיווייל .ה ןופ קנַאד

 .רערעהוצ םייב ןביילברַאפ טפרַאד

 ןויסָאמ ידיטֶא ןיא ךיא ךייר גונעג זיא רוטארעטיל עשידיי יד

 "גַארפ סנעמעוו ,עדַארג םייח לַאפ םעד ןיא ךיוא רימ טָאה ןפלָאהעגסױרַא

 סרעטסײגַאב ןוא טרעטיצעגפיוא טָאה סע *גָאטרַאּפ ןופ רעייפ ןיא, טנעמ
 :עירָאטידיױא ןיימ

 ,טדימשעגוצ טנורגּפָא םוצ גיל ךיא

 ,גנַאזעג ןשידרערעטנוא ןַא ךרָאה ןוא

 טימ ייג ךיא ןוא רעטיצ ךיא

 !גנַאג ןקידמולח ןקידרעירפ ןיימ

 ,ןעגנילק ןטייק ערעווש

 ,ןע''ר רעטניה ןעייר ,סנרעטש עטקורעגנָא עננערטש

 | ןעגניז ,ןעגניז ,ןעגניז ייז ןוא

 .ןעיינש יד ןיא טירטטיפ עטדימשעג יד ןופ טקַאט םוצ

 ,ןרעטיב ןפיוא ,לזמ ןפיוא דילגָאלק ןייק טינ

 --- ןייוועג ןייק ןוא דיל-םימחר ןייק טינ

 ,ןרעטיוועג ןיא עטווורפעגסיוא רעצרעה ןופ דיל ַא

 .ןיילא ךיז וצ קידמרַאברעדמוא ןוא טרַאה

 ןטייק עטגיוועצ יד ןופ גנאלק םוצ ןוא --- ןעייג ייז

 ,דיל רעייז קיאור ןוא טיירב טעילאוכ

 -- ןטייווצ םענופ םינּפ םניא ןביילג ןייז רעכעלטיא טעז'ס

 .טימ ייג ןוא ךיא גניז

286 



 דוב? מ ַאז

 טימ ןרָאװעג טלגָאװרַאפ זיא סָאװ ,ט לַא טש עג טוג שרע ה
 רעקידהמיא רעד ןיא רדסכ טָאה ,ענליוו ןיא עשרַאװ ןופ ןוז ןוא יורפ ןייז
 טינ .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעװ יד ןיא טסיירט טכוזעג טייצ
 ןופ ןעמוקנעמאזוצ ףיוא ןטערטסױרַא ךיוא טלַאטשעגטוג טגעלפ ןטלעז
 ,טנגוי רעד רַאפ רעלטסניק ןוא ןטארעטיל

 םייח ןבעגעגּפָא טלַאטשעגטוג טָאה ,ךיא קנעדעג ,ַאזַא טנװָא ןייא
 .עפַארטסַאטַאק סקלָאפ רעסיורג רעד ןופ רעגָאזסיױארָאפ םעד יװ ,ןעדַארג
 רעדיל סעדַארג ןופ ןגוצסיוא יד ,ךארּפשיץרַאה עקידנרעק סטלַאטשעגטיג
 .עטלמאזרַאפ יד ףיוא םשור ןפיט ַא טזָאלעגרעביא ןבָאה

 רענליוו ןיפ ןלאירעטַאמ ערעדנַא ןשיוצ טציא ךיז טניפעג ָאוויי ןיא
 -גני/ טעמדיװשג טנװָא םוצ ןקורק ןַאמרעה ןופ ריפניירַא רעד ָאטעג
 ןיא ךיא בָאה טייהרעטדערעגנעמאזוצ טינ זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא ."ענליוו
 ץרעדנַא ןשיװצ טריטיצ ריפניירַא ןייז ןיא קורק ןוא טארעפער-טּפיוה ןיימ
 :עפָארטס עקידנגלָאפ סעדַארג

 ,םערָא ןייד גנאלרעד ,ראפעג ןיא רעניימ רעדורכ ַא
 ,ןרעדנא םעד רַאט רענייא רַאּפשנָא ןַא ןייז רימָאל ןוא
 ,םירבק ףיוא ןענייווסיוא ךיז טוג זיא טייקסאזנייא ןיא
 ,ןרעדנַאװ םענייא ןיא שטנעמ טימ שטנעמ זומ ליצ םוצ

 -קריוורַאפ זיא ףור רעשיטעָאּפ רעד ,לאפוצ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס
 "טיצאזינאגרָא רענאזיטרַאּפ רעטקינײאראפ, רעד ןיא ןרָאװעג טכעל
 -יא עשיטילַאּפ ןופ דיישרעטנוא ןָא ןדיי וװ ,ָאטעג רענליוו ןופ (.א .פ .פ)
 ,סמערָא יד טגנאלרעד ךיז ןבָאה ןעגנוגייצרעב

 לא +

 -ידיי ַא ךַאפ סָאװ ,ןסיוורעד וצ ןבעגעגנייא טינ ךָאנ רימ ךיז טָאה סע
 ,ןרעגאל רעדָא סָאטעג ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טנעיילעג ןענעז סע קרעװ עש
 םייח ןעוועג זיא םישטנעיװשַא רעגאל-ןטיוט ןיא ךיוא זַא ,רעבָא סייוו ךיא
 -ייסע רעד ,רענעגנאפעג רעקיטרָאד רעד רימ סע טָאה טלייצרעד .עדַארג
 טָאה רעשטייב ןופ טנאה יד ןעוו ןטייצ ןיא , ף ל ָא װ ף ס ו י טסיא
 וצ טייצרר יד טצונעגסיוא עטעוװעטאקעג יד ןבָאה ,ןעורּפָא טפראדעג ךיז
 רענליוו רעד ןופ רָאיטקַא רעד .רעטייוו ןטלאהוצסיוא תוחוכ יד ןריזיליבָאמ
 ןבירטרַאפ זיא סָאװ ,(עילארטסיוא ןיא טציא) יקסנישאטָאּפ השמ עּפורט
 טייהנגעלעג רעדעי ייב ענעגנאפעג יד רַאפ טָאה ,םישטנעיװשָא ןיא ןרָאוװעג
 -עג יד ןופ לייט ."תורוד ןופ ןייוועג, סעדַארג קיניײװנסיױא ןופ טריטיצער
 ךיז טניפעג עדַארג רעד זַא ,טניימעג ןבָאה --- ףלָאװ טלייצרעד -- ענעגנַאפ
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 יק ס נ י ג ר עש ט ַא ק -ש

 טציא רע טָאה "תורוד ןופ ןייוועג, סָאד זַא ,רעגאל ןיא ייז טימ ןעמאזוצ

 | .ןבירשעגנָא ךָאפ-עקיַאהַאנ רעד רעטנוא

 .טגָאזעג רענייא טינ טָאה --- ,ןבעל רעזדנוא ןופ ךָאד זיא'ס ---

 רעטעּפש ןרָאװעג זיא --- ,ףלָאװ וצ טיג --- ,רענייא טינ ןוא . . .|

 .עיצאזינאגרָא רעשיטסישאפיטנַא רעד ןופ רעפמעק רעויטקַא ןַא רעגַאל ןיא

 נא לא
 לא

 .ךָאנ תורודל רכז ַא שטָאכ לָאז רעבָא ,ןבעלרעביא טינ ןלעוװ רימ ---

 ,ןביילב זדנוא
 ןיא ןוא ריּפַאּפ ןפיוא תורצ ערעייז ןסָאגעגסױא ָאטעג ןיא ןדיי ןבָאה

 "עג -- ,טלעװ רעד וצ רעטרעװו עטצעל ערעייז ךיז ךָאנ ןזָאלעג ןוא דליב

 ,טנעוו-הסיפת יד ןיא עטצירק

 "רַאפ ַא .גאלרַאפ ...ַא ןרָאװעג ןפאשעג וליפַא זיא ָאטעג רענליוו ןיא |

 טאהעג טָאה גנוקיניײארַאפ-ןטארעטיל יד .ןטייצ עלאמרָאנ ןיא יו ױזַא גאל

 עשירארעטיל ןפראווּפָא רעדָא ןעמעננָא טגעלפ סָאװ ,עיסימָאק-ריגאדער ַא

 "רנעגנָא יד .ןבירשעגנָא טאהעג ןבָאה ָאטעג ןיא רעביירש סָאװ ,ןטעברַא

 ןופ רעטייל-סגנודליב םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענעז ןטעברַא ענעמ

 ןענעדרָארַאפ טגעלפ רעכלעוו ,ןטסטלעױדיי םעד גנוטלאוורַאפ-ָאטעג רעד

 ןגיוב ַא רַאפ רארָאנָאה קרַאמ 80 עסַאק רעד ןלָאצסױא

 (קרָאי-ינ) ָאװיי ןיא ךיז ןעניפעג ןוא טיהעגסיוא ךיז ןבָאה טציא זיב

 רעטשרע סנָאדרָאג בקעי ר"ד ,סודיינ ביל ןגעוו טעברַא ןַא סגינייוו ילתפנ

 רעה ןופ טנעה עטאווירּפ יד ןיא .גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ ַא ןופ ןגיוב

 טעברַא-רוכזי ַא סרעכאלב יתבש רָאיטקַא םעד ןעניפעג ךיז ףרַאד ןעגניטע

 רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןרָאיטקַא עשידיי עטעדרָאמרעד קיצנאווצ ךָאנ

 "רפעג ָאװיי ןיא ךיז ןעניפעג ךיוא .ענליוו ןיא עיצאּפוקָא רעשיטסירעלטיה

 עטכישעג רעד וצ קרעװ רעסערג ַא סעשטיווָאברוט בייל ןופ ךעלטייז ענענ

 ךױא טָאה גאלרַאפ רעד זַא ,רימ ךיז טנָאמרעד סע .ענליוו ןיא ןדיי ןופ

 קיטירק ַא ןוא ץרּפ .ל .י ןגעוו) ןשטיװָאנַאמלַאק קילעז ייב קרעוו טפיקעגּפָא

 ַא ,יקצינדור האל ןירעטכיד רעד ייב ,(גנושרָאפ-רוטארעטיל רעשידיי ןגעוו

 ןַא ,רעוועקצוס .ַא ןופ רעדיל ,"ןעלּפענע ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל גנולמַאז

 לקײה ןופ ןעיירעקורד עטלַא ןוא סמייחה:תיב רענליוו יד ןגעוו טעברא

 ײר ַא ןוא רעש בקעי רעלטסניק ןופ ןעגנונעכייצ-ָאטעג םָאבלַא ןַא ,יקסנול

 יקצינדור האל ןופ) שיסור ןוא שיאערבעה ןופ שידיי ןיא ןעגנוצעזרעביא

 .(ןעזייר םירמ ןוא

 יד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ זַא ,ןעוועג זיא עטסטלעדןדיי ןופ ןַאלּפ רעד

 .ג .א גאלרַאפ רעדנוזַאב ַא ןיא ןעניישרעד קרעוװ יד ןלָאז ןטסירעלטיה

 | .*ָאטעג רענליוו ןופ גאלרַאפ.
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 רו ב 7 מ ַא ז

 ,טפױקענּפָא גאלרַאפ רעד טָאה טעברַא ערעסערג ַא ע נ ײ מ ךױא
 ם יי ח , ןסייהעג טָאה ,ןגיובקורד 12 ייב ןטלאהעג טָאה סָאװ ,טעברַא יד
 .* צד ַא ר ג

 ןגעו גנובעגרעביא עקירעהַא-זיב ןיימ טול ןיוש טעוו רענעייל רעד
 ,עקילעפוצ ןייק ןעוועג טינ זיא טעברַא ןיימ זַא ,ןײטשרַאפ ָאטעג ןיא ןעדַארג
 טקורדעגּפָא 1924 ןיא טָאה רע ןעוו ,ןיוש ןרָאװעג עדַארג רימ זיא טנעָאנ
 רעזדנוא זיא ךיז ןענעקַאב ןכָאנ ."ןעניגַאב; רענליוו ןיא דיל טשרע ןייז
 רַאפ ןטלַאהעג ךיא בָאה רעבירעד .רעקרַאטש ךָאנ ןרָאװעג טפַאשטניירפ
 -רעד וצ ,טיוט ןופ ןרָאװעג לוצינ לייוורעד זיא סָאװ ר ע ד יװ ,בוח ןיימ
 םירבח ענעמוקעגמוא יד ןגעו רענעייל ןשידיי םענעבילבעגנבעל םעד ןלייצ
 ,ָאטעג ןיא רימ ןבָאה ןעדַארג ."ענליוו-גנוי; עּפורג"רעביירש רעד ןופ עניימ
 ףליה רעד טימ ךיא בָאה ,םענעמוקעגמוא ןַא רַאפ ןטלַאהעג ,טגָאזעג יו
 ןוא רעכיב ענייז ןטלאהַאבסױא ָאטעג ןיא טָאה סָאװ ,עביל יורפ ןייז ןופ
 עדַארג סָאװ ,(סעיזנעצער ,סָאטָאפ ,ווירב) ןלַאירעטַאמ יד ןופ ןוא ןדי-בתכ
 -רַא ןטרָאד בָאה ךיא סָאװ ןוא ָאװיי םעד ןבעגעגרעביא המחלמ ברע טָאה
 -ץדַארג ַא ןביײרשוצנָא ןעמונרַאפ ךיז ,ןענופעגּפָא ,ןשטייד יד ייב קידנטעב
 .עיפארגָאנָאמ

 "רָאמ ןוא קיטנייה זיא עדַארג יו ,טליפרעד לָאמַא רעדיוו בָאה ךיא
 -עיורט יד ווירב ןוא רעדיל ענייז ןיא ןענופעג בָאה'כ .ןטכענ ןייז ןיא קידנג
 -ָארטסַאטַאק-סקלָאפ עסיורג יד ןליפסיוארָאפ ןייז ןופ גנולפייווצרַאפ עקיר
 "אווכ ןיא ןלעװ עכלעוו ,יד רַאפ טרָאװ עקיטפערק שנעדָאלעגנָא סָאד ןוא עפ
 ,גנוטער ַא ןכוז קילגמוא ןקיל

 גניז ךיא
 ..םערוטש ןיא ?וקרעדיװ ןיימ טיירש לטנע עדליוו סָאד יוװ ןוא

 סָאװ .,"ערעזָא ידע עמעָאּפ רעד ןופ רעטרעוו ץטצעל יד ןענעז סָאד
 ,המחלמ רעד רַאפ טרַאה ,1939 ןיא ןבירשעגנָא טָאה רעטכיד רעד

 ,עּפָארײא רעביא קידנגָארט ,ךיז ןבָאה םערוטשייצַאנ ןופ סעילַאװכ יד
 -עג ןיא'ס .טצעזעג ןצענערג עשילױּפ יד ןופ סעגערב יד ןיא ךיוא ןאד
 -- יברקב המשנהש ןמז לכ רעבָא ןלױּפ רעביא ךיוא עראמכ יד ןעגנַאה
 ןטיהּפָא ןצענערג ,קיטילָאּפ :רקיע רעד ןוא ןבעל טפראדעג ךָאד ןעמ טָאה
 ,ןעוװעג ןדירפוצ ןענעז רימ ,ןדיי ייב הצע ןַא טגערפעג סע טָאה רעוו ---
 וצ טָאה יז זַא ,ןליױּפ "דניירפ, ריא ןליפ וצ ןבעגעג טָאה דנאלשטייד סָאװ
 (טעּפש וצ רעדייל) ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ,סעיזנעטערּפ ,ןלױוּפ וצ ,'ןיא
 ןיא ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ךיוא זיא סע סָאװ ןופ ,דנאל ןיא סרוק רעיינ ַא
 ,םזיטימעסיטנַא רעד סָאמ רעקידנטיײדַאב רָאג ַא
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 יק סנ י ג ר עש טַא ק .ש

 ,רעקיטכיל ַא ,ךיא קנעדעג ,ןַאד ןעוועג זיא 9 ןופ רעמוז רעד ןוא

 וצ געט-טסברַאה יד ןיא ךיז טביילק "ענליוו-גנוי; עּפורג יד .רערעביוז ַא

 ןקילײטַאב וצ ךיז ןעגנומיטשוצ ןעמוקַאב רימ .לבוי ןקירָאי-10 ריא ןרעייפ

 -אּפָא .י ,קיווייל .ה ,יקצולירּפ חנ ,ענזיצַאק רעטלַא ןופ טעטימָאק-ןרע ןיא

 רעד .טלעוו-רוטלוק עשידייה ידבכנ ערעדנַא ןופ ןוא לַאגַאש קרַאמ ,ושָאט

 ןיא גולפסיוא-רעמוז .ַא ןייא טנדרָא ןיײארַאפטארעטיל רעשידיי רענליוו

 .עיזדָארבדָאפ עלעטעטש םעד ייב טנגעג רעראברעדנווו רעד

 רעדלעוו ןוא רעדלעפ ,סערעזָא ,ןכייט ןופ גנולגנירמורא רעד ןיא ָאד

 רעזדנוא ,טסַאג רעד זדנוא וצ טמוק סע .ןכָאװ עכעלטע ךיז רימ ןרוכישרַאפ

 טרעװ החמש יד -- רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ ענזיצַאק רעטלַא דניירפ

 .רעסערג ךָאנ

 זיא רוטַאנ יד .רעדיל-רוטַאנ רעירפ ןביירש טוװורּפעג ךיוא טָאה עדַארג

 "ןטרָאג ןיא ססברַאהק םעד ,עשיטסינַאברוא ןַא םיא ייב ןעוועג רעבָא

 לדיימ ַא טימ ךיז ןריצַאּפשכרוד ןופ ןוא ,טָאטש ןייז ןיא ןעזעג רע טָאה

 ךָאנ רעטכיד רעד טָאה טָאטש רעד ןופ ןדנאר יד ףיוא *דלַאװ ןיא גָאט ַא;

 ןוא .,רוטַאנ רעד ןופ סעמעָאּפ ןייק ךיז ןופ ןקעלּפטנאסױרַא טנעקעג טיֵנ

 ,ָאיע :גנולמַאז רעד ןיא ןײרַא טייג סָאװ ,דיל-רוטאנ עטירד סָאד וליפַא

 הלילח טינ טניימ סָאד סָאװ ,*רעטנורַא גרַאב ןטקעדַאב-יינש ןופ גניז ךיא

 ,ןּפלַא יצ ןעיַאלאמיה עקיאיינש יד טינ רעכיז ןוא ןטאּפרַאק עקיאיינש יד

 ַא יװ רעמ טינ ךיוא זיא --- גראבסָאלש רענליוו ןקשטירעדינ םעד רָאנ

 ידכ ,ןליפעג עלאנָאיצַאנ-עלאיצַאס ענייז ןעגניזוצסורַא רעטכיד םייב לטימ

 .(59 טייז ,"ָאי;) "ןופרעד סָאװ ןענרעל וצ,

 יד זייווכעלסיב ןָא טבייה ,,7 ןרָאי יד ןיא ,וצ - רעטעּפש

 רעבָא סע טקרעמַאב עדַארג .קנאדעג סרעטכיד ןיא ךיז ןּפוטשנײרַא רוטאנ

 "סייו ףיוא; טעז רע ,רוטַאנ רעד ןגעוו םתס טינ ץלַא ךָאנ טגניז רע .טשינ

 רעײז ןיא םירעיוּפ עמערָא "ןיוקער ןוא ענליוו ןשיווצ; ,"ןגעוו עשיסור

 רעייז רָאנ ,רעמייב יד טינ רעטכיד רעד טעזרעד דלַאװ ןיא .ןבעל-רעגייטש

 ןטפעהַאב סָאד רעװש זיא ןעדַארג ,(*רעטכעווידלַאװ רעד? עז) רעטכעוו

 ,רעטלגנירעגמורַא ןַא ריא ןופ ךיז טניפעג רע שטָאכ ,רוטַאנ רעד טימ ךיז

 --- לייוו

 םכַארבעג בושי םעד ףיוא ךימ טָאה רעיורט רעשיטָאטש ןיימ

 -עטניא ,םיא םורַא רעדלעװ ,רעדלעפ יד טימ בושי רעד ןעק יװ ןוא

 :העידי עמאזיורג יד ןָא ָאד םיא טגָאי סע ןעוו ןריסער

 --- ?רעמ םייה ןייק טינ טסָאה וד זַא ,ףרָאד ןיא וטסייוו יצ ---

 םָאטש ןופ רעדירב ענייד קעה טימ טביירט קרַאמ רעשיצירּפ רעד

 (109 טייז)

 "רוטַאנ ם ע נ ײ ר ןטשרע םעד סָאװ לאפוצ ןייק סינ זיא רשפא ןוא
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 - = } ב ? מ ַא ז

 (111 טייז) ויטָאמ"טסבראה, ַא טעמדיוועג רעטכיד רעד טָאה וויטָאמ
 רעסיורג רעד טמוק (113 טייז) *יינש ןיא ןרוּפש; עקידרעטניוו יד ךרוד ןוא
 -ַאּפ רעד טימ ןָא ךיז טבייה ערוטרעוווא רעייז סָאװ ,רעדיל"רעמוז לקיצ
 ,"גנילירפ רַאפ, עמע

 ןופ ךעלטייז קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד ןיא טײרפַאב ךיז טָאה עדַארג
 רַאפ ןופ ןעגנופַאש-רעדיל עטצעל יד ןופ שיגָאלָאנָארכ ךיוא זיא סָאװ) ךוב

 סָאד םיא טָאה סָאװ ץלַא ןופ ,עזייב-ךעלשטנעמ סָאדלַא ןופ (המחלמ רעד

 -ייב ַא יװ ןצנאגניא רעביא ךיז טיג ןוא --- ,ןזָאלעג ורוצ טינ ןבעל עצנַאג
 ןעוו ,גנילירפ-ברע םעד רענערָאװעג-יײנ ןוא רענעריובעג

 ,ןטלַאהַאב וצ ווו ךיז ןכוז ,ךיז ןקור ךעלגרעב-יינש יד

 ,ןטלַאּפש יד םעזעב םענרעדליג ריא טימ טרעק רעבָא ןוז יד

 ,פבלעווק ַא ןגרָאברַאפ ןיא וווצענרע טפיטש ןוא טעבלוב סע

 ,לבכלעפ ריא האנה טימ םַאטש ַא ןָא טבייר עקרעוועוו ַא

 ,ערָאקיס ַא טפול רעד ךרוד טגעז סע ,טלזיירק לרעלירט ַא
 קיסיילפ סיוא טמערעוו ןוא רעטנומ טּפַאלק ץילָאהקיּפ רעד

 .ערָאק יד

 . . .. ןוא

 ,רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא

 םעד ייב ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,ןשודח ךיז טעװ רענייא טינ
 ךיז זיא'ס !לָאמַאטימ רוטַאנ רעד וצ עביל ַאזַא רוחב-הבישי םענעזעוועג
 יד .טרעדנווועג ךיז ןבָאה עטנאקַאב סרעטכיד םעד ךיוא .ןשודיח וצ עקַאט
 שיכיטס רעדליוו ריא טימ ,טייקנייש ריא טימ טגיזַאב ןעדַארג טָאה רוטאנ
 ַא ד ךיוא טָאה עדַארג רעקידמערוטש רעד ,"ךימ טזָאל; --- דליוו ווו ןוא
 ןעוו וליפַא טנעמארעּפמעט ןקילַאװכ ןייז ןזיװַאב

 :בשימ ךיז לָאמאטימ זיא רע זיב ,טנַאּפש רע

 ?ןלייא וצ ךיז גָאטרַאפ רע טָאה סָאװ

 ,ףשכמ-ןרילָאק רעסיורג רעד ?רע זיא רעוו

 ?ןליימ יד טפושכרַאפ יו טָאה סָאוו
 (118 טייז) |

 -יסלוּפמיא רעד זיא טייקמאזנייא רעטנלע רעשיפרָאד רעד ןיא וליּפַא
 -םרוטש רעד וצ ךיז קידנקוקוצ ,גונעת טימ .דיירפ טימ לופ עדַארג רעוו
 ;רע טפור ,עיכיטס

 ,טניוו רעדליוו ןיימ ,דיל-םרוטש ןייד ףיוא ליּפש
 ,ןברַאג יד דלעפ םוצ ךיז ןעילוט סע
 ,דניק ַא ךיז ןעמַאמ רעד וצ טעילוט'ס יו
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 .ןברַאטש טינ ?יוװ סָאװ

 ייה סעגיוטס יד ןוא סעּפָאנס יד ףראוועצ

 .יירשעג זייב ַא טימ ןטייז עלַא ןיא

 .,ןגייווצ יד ןיא רעקרַאטש זָאלב

 ,ןעילפ ?לגיימ יו טינ ןענעק רעמייב יד בוא

 ,ןגייטש למיה םוצ טינ ןענעק ייז ביוא

 -- ,ןעירשעג טינ לָאמנייק ןבָאה ייז יוװ ,ןעיירש טציא ייז ןלָאז

 .ןגייווש טינ רעמ ןעק ץרַאה ןיימ

 (124 טייז)

 ןעגנורעדליש-רוטַאנ עטסרַאברעדנוװ יד ןופ ןוא עמעָאּפ עטסערג יד

 רעד וצ גנַאזעג רעקידלטיּפַאקךעצ רעד זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 .ערעזָא

 ןיא דיירפ ןופ םָארטש רעקילַאפרעסַאװ ןייא זיא עמעָאּפ-*ערעזָא יד;

 זיא ןבעל עשידיי סָאד סָאװ טימ ,םָארגָאּפ ןוא קערש ,ןייּפ ,טעמוא ןופ םי

 טיג זיא גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ קיטאמעט יד סָאװ ןיא ןוא ךייר ױזַא

 ָאט -- ןצנאגניא טפראדַאב ךיא טלָאװ עמעָאּפ יד ןריטיצ ביוא .םערָא

 ;ןדייר תורוש עכעלטע שטָאכ ןלָאז

 ,ןענאשטוב עקיסיפ-ץלָאטש טימ טרעקלעפַאב ,דלעפ ַא

 לגיּפש רעקידכעלייק ַא יו ךיז טיירד למיח רעד

 ;רעדנוזַאב ןכעלטיא טימ ןוא םענייניא ןעמעלַא טימ

 ,רעדנווו ןטימ טקיטעזעגנָא טינ ךָאנ זיא ץרַאה סָאד

 .ןענאד ןופ קעװַא ןיוש זדנוא טסייר ןוא

 -יורג םעד ףיוא רעטכיד רעד ךיז טשטילג *גנונעפָאה , לפיש םעד ןיא

 יװ טעז רע ןוא ערעזָא רעד ןופ *לָאטש ןטעוועטראהעג

 ,דלַאװ ַא םינּפ ןיימ רעביא ךיז טוט שטילג ַא

 ןןטָאש ַא ךרוד רימ רעביא טפיול סע -- עילַאװכ ַא טוט ץילב ַא

 -- טלאפעצ ןוא ןוז ןיא טלשירקעצ עילַאװכ יד

 .ןטָאשעצ ץאלַאּפ רענעדגַארַאמש ַא םוהת ןיא ךיז טָאה סָאד

 ,טלעוו עיינ יד זיא טייקמאזנייא רעסיורג רעד טָא ןיא דיירפ סעדַארג

 "רוטַאנ רעד טימ טוג םיא זיא'ס .טנפעעצ רעטכיד ןרַאפ ךיז טָאה סָאװ

 :טעב רע .ןייז ןעמאזוצ עיכיטס

 | !םערוטש ,ָא ,םוק

 ,ןגייוש םענרומכ םעניא רעטכעלעגיץילב ןייד ןיירַא גָאלש

 .ןגייטש יד ןיא תויח יד יוװ ןעמורב ןלָאז רעדלעוו יד
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 -ןצקעװַא ךיז לפיש-?גנונעפָאה, םעד ןיא ןעדַארג סימ זיא טוג יװ ןוא |
 רעדימרַאה ןשיטָאטש סיורג ןיא ,1947 ןיא ,טציא ערעזָא רעד ףיוא ןזָאל
 ,ערעזַא רעד ןופ טייוו ,ךייט ַא ןופ טייוו ,דלַאװ ַא ןופ טייוו

 קיטכיל ױזַא רימ טרעװ ,עמעָאּפ עכעלרעדנווו יד טָא ןעייל ךיא זַא
 רענעטפָאהַאב .ַא ךיז ליפ'כ ,קנאדעג רעד ןפילשעג-ןייר ױזַא ,טימעג ןפיוא
 ,ןסירעגּפָא ןרָאי ליפיוזַא טניז ןיוש ןיב ךיא רעכלעוו ןופ ,רוטאנ רעד טימ

 .םוטש ...טינ ןעק ןוא --- ןעיירשסיוא ליוו'כ !ערעזָא יד
 ,םורַא דלָאג טימ ,רענעפילשעג ַא ,לגיּפש רעַאלב ַא
 ,לָאּפוק םענרעזעלג ןיא קָאלג ַא יו טגנעה ןוז יד
 ,לָאש עקידכעלייק ַא -- טלעוו יד זיא ןסָאלשעגּפָא ןוא

 ַאזַא ןיא ןגינעגרַאפ ַא רעכיז זיא טלעוו רענעסָאלשעגּפָא רעד טָא ןיא
 ,ןיד ױזַא ,שירעטסיימ ױזַא ָאד זיא רעטכיד רעד .ןזָאלוצקעװַא ךיז ריצַאּפש
 ַאזַא טימ ערעזָא רעד ףיוא ריצַאּפש םעד טלָאמ רע ,טנחַאב קידרעמוז ױזַא
 טלָאװ םולח ןיא יװ --- טכייל ןוא קידנרוכישרַאפ ױזַא ,ןברַאפ עמָאג רעכייר
 ,ןעלגילפ ףיוא ןגָארטעג רענעייל םעד רע

 סעדַארג ןָא רעדניק-לוש רַאפ עיטַאמָאטסערכ ןייק ןייז טינ ןעק סע
 רענעסקאוורעד רעד ןעק ןקיאורַאב טימעג סָאד ןוא גיוא סָאד ,רעדיל-רוטאנ
 -,עמעָאּפ-?ערעזָא, סעדַארג םייח ןופ טַאלב ַא ייב

 ,גניז ךיא

 פוקרעדיוו ןיימ טיירש לטנע עדליוו סָאד יו ןוא
 םערוטש ןיא

 ,"ןגעוו ענעסקַאװרַאפ , ךוב סָאד ןוא עמעָאּפ יד עדַארג טקידנע
 טרעשַאב ןעק יװ ןוא ּפָאק ןרעביא ןעגנאהעג ןיוש זיא םערוטש רעד

 זַא ,ןייז טלָאמעג סָאד ןעק יװ ?ור ןוא קילג לסיבַא רעטכיד ןשידיי ַא ןייז
 טלעװ רעד ףיוא עטסנעש סָאד ןעגניזַאב ליפוצ לָאז רעטכיד רעשידיי ַא
 וצ דנאר-דלַאװ ַא ןופ סנירג סָאד ןזיוװַאב םיוק טָאה עדַארג .,.?רוטאנ יד --
 םענעגושמ-םָארגָאּפ ןופ ףור םעד טרעהרעד ןיוש טָאה רע יו -- ןטערטַאב
 ;:שורּפ רעניַארקוא

 ?ןטלַאה וצ ןעמולב רָאג הרות"ב ַא טמוק יו --
 ,ןטלאהַאב ןוא םורק טלכיימש ,דרָאב יד רע טשטיינקרַאפ
 :ןעמורק םעד לכיימש ןייז טימ טגָאז ןוא
 ,ןתח ןשייוג ַא רַאפ טסַאּפ סָאד ,תמא --
 ,גונעת םענעפיירט טימ סעטצירּפ רַאפ
 ןסָאגעג ךיז טו 5 ב טָאה לטעטש ן יי מ ןיא רָאנ
 --- קענאימור ןוא זָארג ףיוא ,ןעמולב ףיוא

 (23 טייז)
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 זַא ,ןזיװַאב לָאמ ןטלפיוו םוצ טָאה ןבעל עשידיי עקיכָאװ:טרַאה סָאד

 .בר "רענעגושמ; רעד זיא טכערעג

 ןיא ןוא טעטש ןיא ךיז טסיג טולב שידיי .המחלמ יד ךיג טמוק סע

 :םוטעמוא ,ןסַאג ןיא ,רעדלעפ ףיוא ,ןעמולב ףיוא ,ךעלעטש

 ז ײי ז ךױא רעבָא .םוקמוא ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז טזײװַאב עדַארג

 יד ןבָאה ,םיטילּפױדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ךָאנ ןופ ןבעל סָאד יו ,ןבעל

 םיטילּפ יד ןופ ןרָאי ןוא געט עקיליורג יד ,ןייז וצ אנקמ סָאװ טינ םישודק

 זיא ,דנאלסור ןסיורג ןופ םיחטש עקידרעטעמָאליק-רעטנזיוט יד רעביא

 יד ןופ ןבעל סָאד רעבָא .עירָאטירעט רעטריּפוקַא רעד ףיוא ענעבילבעג

 יד טָא טעװ ןעװ --- ..ייז ןופ רעטנזיוט ןופ םוקמוא סָאד ןוא םיטילּפ

 ?ןרעװ וצ טקיםייארַאפ ןייז הכוז ןבעל ןשידיי ןופ עטכישעג עשיגארט

 ךוב םעיינ ןייז ןיא עדַארג םייח טקיבייארַאפ טָאה ל ײ ט: ַא

 ירעדנוזַאב ןביירש ןיוש ןעמ ףרַאד םעד ןגעוו רעבָא --- .?םיטילּפ ,

 .1947 .טקַא-.טּפעס ,זירַאּפ

294 



 ועוועקבופ .א

1 

 סוחי

 ןדנוװ עכעלטכישעג עטלַא יד ןֿבָאה סע,

 ."ןדנובעג סוחי ןיא סעדייז שרעזדנוא

 ;ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב עריא ךיז טָאה לטעטש ןוא טָאטש רעדעי
 ָאד לייוו ,םעד בילוצ זיולב טמירַאב טרעװ טרָא ןַא זַא ,טפערט טּפָא רָאג
 ,טײקטמירַאב עקידרעטעּפש ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ךיז טלעטש ,שטָארַאנ ערעיזָא רעשיליוּפ רעטסערג רעד וצ רעדנַאװ ןיא
 ,לטעטש ַא ןיא ךיוא ,ךעלטעטש ערעדנַא ןשיװצ ,רעיײג רעשידיי רעד ּפָא
 .(ענליוו ןופ .מק 60) קאשילאכימ טסייה סָאװ

 ,רעטסיולק ,קרַאמ .סַאג עגנַאל ןייא .ןטייקשיפיצעּפס ןָא --- לטעטש ַא
 | ,שרדמ-תיב

 ַא טנעז ריא זַא ,ךייא ןיא טנעקרעד רעניווונייא רעשידיי רעד זַא
 טימ ךיילג רע טעװ ,ךעלעטניּפ עצרַאװש יד ןיא טייטשרַאפ סָאװ ,שטנעמ
 ;ןָאט גערפ ַא ץלָאטש

 ?טרעהעג ריא טָאה בר רעקשילאכימ ןופ ןוא ,וג ---
 ,צ ר ע ד נג ַא יד ןופ טנעז ריא זַא ,ןגייווש רעייא ןופ ךָאד רע טעז

 | ;:רע סייוו ,סע טסײה ,עננ ר ע ד ָא מ יד ןופ
 וצ+ עש י ט ַא ט ש ס יו ר ג עקיטציא ,ריא טמוק יװ ,עי ,ונ ---

 ןכוז טייג ריא --- .קיסייב ךייא רע טכעטש -- .בר רעקשילאכימ ןופ ןסיוו
 .עטכישעג עקשטיּפַאק ַא ןזייוו ךייא ךיא לעװ טמוק ,ךיא עז ,ןכַאז ענייש

 ,םלוע-תיב רעקשילאכימ ןפיוא קעװַא ךייא טריפ רע ןוא
 ןיציבר יד טגיל ָאד --- ץלָאטש טימ סיוא רע טפור --- ,טעז ריא ---

 טסיזמוא רעבייוו ןלייט געט-קרַאמ עקידרעטניוו יד ןיא טגעלפ סָאװ ,לטצ
 ,תואולה עמערָא ןבעג ןוא רעדילג יד ןעמערַאװרעד ֹוצ ייט ןוא סקעבעג
 ,החּפשמ ינב ענייז ןגיל ָאד ...ןרעקמוא טשינ לָאמניײק ריא טגעלפ ןעמ סָאװ

 ?רע ןוא ||
 ...ןילרעב ןיא לארשי-רבק וצ ןעמוקעג זיא רע ---
 רעקשילאכימ רעד זיא גרעבנייפ יתבש 'ר זַא ,טסוװעג ןבָאה קינײװ

 ןרַאפ טנעָאנ ןוא ןגייא רעבָא ,עילימַאפ יד ןעגנולקעג טָאה ךעלדמערפ .בר-
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 סנעמעוו ,"בר רעקשילאכימ רעד, ןעמָאנ רעד ןעוװעג זיא ןדיי ןזעיגילער

 רָאי קיסיירד .עטנרעלעג עשידיי ןוא םינבר תורוד רוד ןופ ךיז טיצ סע סוחי

 וצ "םיניגמ יקיפמ, רַאטנעמָאק ןייז בר רעקשילאכימ רעד ןבירשעג טָאה

 .(1603 עיצענעו ןיא ןענישרעד) "םהרבא ןגמ; ןזעיגילער ןטמירַאב םעד

 -סױרַא טבעלרעד טינ רבחמ רעד רעבָא ןיוש טָאה ,ןטקורדעגּפָא ןַא ,'ופס םעד

 סע .ןרירוק ןילרעב ןייק קעװַא םיא טריפ ןעמ ,קנַארק טרעוװ רע .ןבעגוצ

 רָאסעּפָארּפ רעגרוברעטעּפ רעד .ןטסילַאיצעּפס םיא טימ ךיז ןריסערעטניא

 -טפַאשדניירפ ןיא ןעוועג זיא בר רעקשילאכימ רעד ןעמעוו טימ .,ןָאסלָאװכ

 יד רעבָא ;דניירפ ןייז ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ ,טינ טור ,ןעגנואיצַאב עכעל

 .רעּפרעק ןטכַאװשענּפָא םעד רבוג זיא ,טסנרע זיא טײקנַארק

 -לעוו ןשיוצ ,רעדניק ףלעווצ ןזָאלעגרעביא טָאה בר רעקשילאכימ רעד

 -ישט ןלייצרעד ןעק ,רעוועקצוס רעטכיד רעזדנוא ,רענייז לקינייא רעד עכ

 :ןענעז סָאד .ייז ןופ עכעלטע ןגעוו םיטרּפ עװַאק

 "עגנָא ןוא רפס סנטַאט םעד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ רעד --- לטָאמ

 עסיורג ןופ רָאטקעריד ַא ןעוועג רעטעּפש זיא --- טרָאװרָאפ םעד ןבירש

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןקירבַאפ

 -ייארַאפ יד ןיא בוטש סנטַאט ןופ ןפָאלטנַא רָאי 12 וצ זיא --- רעזייל

 -טלעו רעטשרע רעד ךָאנ ןעגנַאגרעד רעלדעּפ ַא ןופ ןוא ןטַאטש עטקינ

 "עּפש ןוא ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא קינװָאקלוּפ ַא ןופ גנַאר םוצ המחלמ

 ָארָאבעלטא ןיא ןקירבַאפ-םופרַאּפ ןופ טָאטש ַא טיובעגרעדנַאנופ רעט

 -עלטַא ןיא רוגיפ עטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא רעזייל זַא ,(סטעשזוסאמ טַאטש)

 טגעלפ ןעמ סָאװ ,ווירב יד סָאװ ,םעד ןופ ןעז וצ ןעוועג סיוועג זיא ָארָאב

 :טריסערדַא ץרוק ןעוועג ןענעז *ּפָארויא ןופ םיא וצ ןביירש

 )096 ןינמטס?פ , 141016/0ע3 101059 11. 9. 4.

 ,טלייצרעד ןפסוי וצ טסַאג וצ טמוק סָאװ ,לאינד --- ןוז רעטירד ַא

 טימ רעביא רע טסייר טפָא ןוא טַארקָאמעדילַאיצָאס ַא רָאג זיא ףסוי זַא

 ענייז רַאפ טלַאה ןוא ןקירבַאפ ענייז ףיוא טעברַא יד רעירפ העש עכעלטע

 | | | .תושרד עשיטסילַאיצָאס רעטעברַא

 יַאטסלָאט וועל סָאװ ,ווירב ַא טעטעיּפ סיורג טימ ןטלַאהעג טָאה סע |

 יעוואלס רעטכָאט יד ,ןטַאט םוצ טקישעג טָאה

 -ימ ןופ רעטכָאט רעטייווצ ַא ןופ ןלייצרעד וצ ןעמוקסיוא טעװ ךס ַא

 רענאגראמס ןטימ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,ןענייר ןופ ,בר רעקשילאכ

 .רעוועקצוס לצרעה --- רחוס

 סנטַאט רעייז ךָאנ ןעמונעגרעביא ןבָאה לאומש רעדורב ןייז טימ לצרעה

 "ראמס סָאװ טימ ,ןקירבַאפ-רעדעל עסיורג ענייז ,(סעלעציא למהרבא) טוט

 ,טגױטעג טינ רעבָא לשרעה ךיז טָאה טפעשעג םוצ .טמירעג ךיז טָאה ןאג

 שטָאכ ןוא ,ךיז ףיוא ּפָאק ןלַאינעג ַא טַאהעג ,רפס עדוי ַא ןעוועג זיא רע

 ַא קידנעייז וליפא ךָאד רע טָאה ,ןסירעגרעביא רע טָאה הבישי רעד טימ
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 ךובנ 5 מַא ז

 סָאװ ,ןטפעשעג ענייז טימ יװ ,רפס ןטימ רעמ ןעמונרַאפ ךיז ,טנַאקירבַאפ
 ןיא .ןלאומש ןופ טנעה יד ןיא רעמ ץלַא םעד בילוצ ןעגנַאגעגרעביא ןענעז
 -ןייפ ענייר טימ טנַאקַאב רעוועקצוס לצרעה רעגנוי רעד ךיז טָאה ןאגראמס
 ןופ ,רעטסעװש רעטַאהעג-הנותח ריא וצ טסַאג וצ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,גרעב
 -יבג עטסערג יד יװ ןעוועג טנַאקַאב ןאגראמס ןיא ןענעז סָאװ ,סדיגמ יד
 -רעד רעד ןגעװ טכַארטעג ןוא קיאור ךיז טבעלעג ןוא טַאהעג הנותח .םיר
 רעזדנוא --- ןעקנישַארבא ןטסגניי ןופ ןוא ןעלעטע ,ןעלהשמ ןופ גנואיצ
 ,רעוועקצוס ,א רעטכיד רעקידרעטעּפש

11 

 ..םייוו ץעגרע

 "נוורַאפ -- ?טלעװ יד ךיז טקידנערַאפ ווו,

 ."דיישאב ַא ןעיינש ןשיװצ ךיא ךוז טרעד

 ןיא טקַאּפעגנײא טגיל סטוג ןוא בָאה ןצנַאג ןטימ טָאטש ַא ,4
 טינ ןפָאלש ,געט ןייק טינ ןעור ןשטנעמ רעטנזיוט .סענַאדָאמעשט ןוא קעפ
 -ַאגױדרעפ ןקידנרעטנענרעד ךיז םעד ףיוא ליורג ןיא טרַאװ ןעמ .טכענ יד
 -- צטליײיצעג ןענעז געט יד זַא ,סייוו ןעמ .סעדנַאב עשיקַאזָאק ןופ ּפָאל
 ,טרָאדןיוװ ןוא -ןריובעג ןטלַא םעד טימ ןענעגעזעג ןזומ ךיז טעװ ןעמ

 ;גנילצולּפ ןָא טמוק לעפַאב רעד
 !טָאטש יד ןזָאלרַאפ ףכית ---
 ףיא ץלַא רעביא ןזָאל ,טָאטש רעייז ןופ ןפיױלטנַא רעניווװנייא יד

 סָאװ ,עטסקיטיונ סָאד ןעמענוצטימ וליפא קידנזײװַאב טינ ,טָארַאב-סטָאג
 ןוא רעדלעפ רעביא טגָאי רעמָאי ןוא יירשעג .ןעוועג טקַאּפרַאפ ןיוש זיא
 ןיוש טגיל ,דלעפ ןיא טייוו ןיוש ןעמ זיא ןבעל ןטימ םיוק ןעוו ןוא .רעדלעוו
 ןופ ירטסודניא-רעדעל ןופ סרעטנעצ עטסערג יד ןופ רענייא --- ןאגראמס
 עשיקַאזָאק עדליו ןופ עטרימָארגָאּפעצ ַא --- עירעּפמיא רעשירַאצ רעד
 ,ןעמַאלפ ןיא ענעקנורטרעד ַא ןוא תולייח

 ,רעוועקצוס החּפשמ יד :םיטילּפ יד ןשיװצ
 ןוא ךיז ףיוא עטַאט רעד טגָארט עקנישַארבַא ןקירָאיןבלַאהרעדנַא םעד

 ךיז ייז ןענעקַאב ָאד ,קסנימ --- םיטילּפ ןופ ןטלופרעביא ןיא ןָא ןעמוק יז
 טדַאל רעכלעוו ,רעכַאמרעטוג ,טנַאקירבַאפ ןוא רחוס רעקסמָא ןטנַאקַאב ןטימ
 גנודַאלנייא יד .ןענעדרָאניײא ןיוש ייז טעװ רע וו ,םיא וצ ןעמוק וצ ןייא יז
 -רָאּפ רעד ןעוועג זיא גנירג טינ רָאג רעבָא ,רעווש טינ ןעוועג זיא ןעמענוצנָא
 ,קסמָא זיב ןריפרעד טפרַאדעג ייז טָאה סָאװ ,געוו רעקידרעטעמָאליק-טנזיוט

 רעקסמָא רעד רַאפ רעטנעצ רעד ןרָאװעג בוטש סרעוועקצוס זיא ךיג
 רעד ןעמוק קידנעטש ָאד טנעלפ בר םעד רעסיוא ,ץנעגילעטניא רעשידיי
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 י*ק מס נג י ג ר עש ט ַא ק .ש

 רעביירש רעשיאערבעה רעקידרעטעּפש) ןייטשרעייפ ריִציּפָא רעשיכיירטסע

 זיא'ס .ןעקנישַארבַא ןיא "טבילעג; ךיז טָאה סָאװ ,(יריאמה רודגיבא ---

 יעבער טסינומָאק רעשידיי רעד רעייגנייא רעטּפָא ןַא ןעוועג ָאד

 -רעסיוא םעד טימ ,לביטש ענעפרָאװרַאפ סָאד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא

 :סרעוועקצוס יד ןבעגעגּפָא טָאה רעכַאמרעטוג סָאװ ,םורַא ןשיטָאטש

 ,טנגעג רעיולב-קיזייא ףיוא יינראפנוז,

 .טימעג ןיא ןברַאפ-?למערד עסיז

 ,ןגעקטנַא לרעטוכ ַא לָאט ןיא טכייל'ס
 .טילב ןקידלדָאנ טימ טכיוהעגכרוד

 ,ןביוש יד ףיוא ןסקַאו רעדלעוורעדנווו

 ,זיירק ַא ןיא ןעלננילק סנטילשרעביוצ

 ןביוט יוו רעילפּפָא ןלַארטש עטצעכ

 ,זייא רעטנוא .למיה םעד ךרוד ןדיינש

 ןלאטשירק ענרָאטסָאפ ןיא טגיוועגנייא

 טיירב ןוא טייוו ןוא .שיטריא רעד ט?גרָאג

 ןלָאּפוק ענעגיוושעגסיוא רעטנוא

 ."טיינשַאב ךעלדנרעטש טימ טלעוו ַא טגיל
 (ריביס)

 ןטייוו ןיא ,עיצולָאװער יד ןוחצנ טרעייפ דנַאלסור-לַארטנעצ ןיא .7

 .עיכרַאנַא יד --- ריביס

 ,עטױט .סעימעדיּפע .ןפמַאק עשינַאזיטרַאּפ ,סעדנַאב עשיקַאשטלָאק

 סע וװ ,רעדלעפ ןוא רעצעלּפ/ ,ןסַאג יד ןיא ןגיל עקנַארק ןוא ענערָארּפרַאפ

 טדיימ החּפשמ ןייז טימ ןרעוועקצוס ךיוא .רעוועקצוס רעניילק רעד טרעדנַאװ

 ןייז ןיא םעד ןגעוו ךיז רימ ןסיוורעד רעכעלדליב .עימעדיּפע יד סיוא טינ

 | :עמעָאּפ

 ,ןברַאש ןיימ ףיוא ןעמולב טלָאמ טסָארפ רעסיז,

 ָארק ַא ...טייקיבייא טימ ךימ טפושיכ

 -- ןברַאפ טימ לופ זיא יינש ןוא .יינש םעד טקיפ

 ָאד סע טגיל רעו --- !קרעמַאב ;לָאמַאטימ

 --- ןעקנוזרַאפ יינש ןיא דלעפ ןטימ ןפיוא

 --- ּפֶא ןעיינש יד רַאש ךיא -- ?שטנעמ יצ ,ףלָאװ

 -- ןעקנופ עקידנרירפ רעטנוא ןופ טשרע

 ּפָאק ןרעטנוא סקיב טימ ,טַאדלָאס ַא

 ...!רענייצ יד ןיא טרעצמילג עקייפ ַא ןוא

 ,ררַאב ןייז ּפעלש ,רעיוא ןיא םיא ךיא יירש

 ,טרָא ןופ סקיב ןייז טימ רעטנוא םיא ביוה
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 ך ו בל מ ַאז

 .רענייק טינ טרעה'ס רָאנ -- ףליה וצ טניוו םעד ףור
 --- ןעמענ ?סקַא עניימ ףיוא םיא ךיא ןוורּפ
 ווורּפ ךיא .יינש ןיא ןיוש עדייב ןגיל

 ,ןעמערב ,ןּפיל ןופ רירפעג סָאד ןצלעמש

 --- !ףוג ןייז ןעמערָאוװרעד שוק ןיימ טימ
 ,ןזייא רעיולב-ךעלארג זיא טיוה ןייז רָאנ
 ;גנַאװצ עטקירדעגפיוא ןַא -- טנעה ענייז

 גנַאג ןיימ קירוצ ביירט ךיא תעשב ןוא
 ןזירּפש עניימ ןעגנערב ,רעטוכ םעד וצ

 ;ןיילּפ ןטלַאק םעד ןופ הנתמ ַא
 ,ןעמַאמ רעד רַאפ ,ןטַאט םעד רַאפ סופיט
 ןעמַאזוצ ןוא ,רעטסעווש רעד רַאפ םופיט
 ,"ןיילַא ךיז רַאפ סנױזַא ןיוש ךיא גנערב

 (ריביפ)

 טָאה עקנישַארבַא רעניילק רעד סָאװ וצ ,טייקסייוו"יינש עקידנעילב יד
 ...טסָאקעג רעייט וצ טָאה ,טקנעבעג ױזַא

 סע .בוטילכ ןופ ןַארַאפ זיא ָאד -- דנַאלסורילַארטנעצ ןיא רעגנוה
 יד ךיז ןעוועדָאה סע .ןעניסקַאמ עקידוּפ יד --- גנַאפ ןיא שיטריא רעד טיג
 ןענידרַאפ זומ ןיײלַא רע .טרעגנוה רעוועקצוס החּפשמ יד רעבָא .זדנעג עטעפ
 ץעגרע רע טמוקַאב .רעזייּפש רעייז ןייז ,החּפשמ רעקנַארק-סופיט רעד וַאפ
 ,ןטלַאּפשעצ סָאד רע זומ קַאה ןטימ ןוא טיורב ךעלבעל עטנקירטרַאפ סױרַא
 .ןענעשזירגפיוא םעדכָאנ זיא סע יו ןענעק וצ ידכ

 רעדיוו ןוא .טנוזעג טרעװ החּפשמ יד .רעבירַא טייג סופיט רעד ךיוא
 ,ָאטשינ בוטש ןיא עקשַארבַא ןיוש זיא

 -ןײרֿפַאב ךיג .ןזיגריק ןופ ןרעגַאל ךיז ןעניפעג בוטש ןופ טײװ טינ
 טָאה ןדײרנעמַאװצ ייז טימ וליפא ןיוש ךיז ןעק .יײז טימ ךיז רע טצד
 טקנירט .ךעלעּפָאג ענרעצליה ערעייז טימ ןסע ייז יװ ,ןקוקוצוצ ךיז האנה
 ויא ןוא (סעשטַאילק ןופ ךלימ) סימוק ןכעלרעיז םעד ןעמַאזוצ ייז טימ
 עקירָאװ-למעק ערעייז ןיא תוליפת ערעייז ּפָא ןטכיר ייז ױזַא יו ,עװַאקישט
 ןקיטיוה-ןיורב םעד טימ רבח רע טרעוו ךיג ןוא ייז וצ םיא טיצ'ס .רעדיילק
 ןופ עצנַאג רעדיל רעטעּפש טעמדיוװ רעוועקצוס ןעמעוו ,ירוגנַאשט לזיגריק
 ,טריטיצ ָאד ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,"ריביס, עמעָאּפ רעשיפַארגָאיבָאטױא ןייז

 ירוגנ ַאש ט

 ,הרוצ יד זנַארב ןסייה ןופ --- רע זיא ןיורב,
 --- טַאיזַא םעד ןופ ךעלעגייא יד ןוא
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 ּיק ס נ י ג ר עש טַא ק .ש

 ,ירוגנַאשט לרבח ןיימ .ןירג-קיזָארג

 :טעמכ טנעקרעד טינ םיא בָאה'כ ,וימ ייוו

 ,ןלַאדנַאס עטנעמירעג ,טוהנלעפ

 ,ליומ ןטיירב ןיא עלעקלול ַא ןוא

 -- ןלַאװק ענייז טנפע רָאנ גָאט רעד יו

 ליופ טינ ןוא .עדייב ןיוש רימ ןענעז

 ,לגָאל ןלופ ןופ סימוק רימ ןעקנירט |

 .קעה ַא רָאנ ווו םורַא ךיז ןגָארט

 לגָאװ ןוא שינרעטַאלפ רעגנַאל ךָאנ זיב

 ."געוו ַא ףיוא ןפָאלש ךיז רימ ןגייל
 :ץא יה

1 
 ַו

 -רעקיוה-ייווצ ַא ףיוא ירוגנַאשט לביטש םוצ ןטיירוצ ןעמוק טגעלפ'ס

 "קעװַא טערב ַא טייל-הרבח עדייב יד ןגעלפ סרעקיוה יד ןשיוצ ,למעק ןקיד

 ּפעטס ןיא ַאדיײיה ןוא --- ןציז וצ רעמעװקַאב ןייז לָאז'ס ,םעד ףיוא ייה ,ןגייל

 ,דלַאװ ןוא דלעפ ןיא ,ןײרַא

 -- רבח ןטייװצ ַא ןגָארקעג עקשַארבַא ךיז טָאה ןטרָאגרעדניק ןיא

 ןיא ןרָאפוצטימ ןגינעגרַאפ ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןגעלפ ייז .רעסקעלפ עקצרעה

 ןיא ןָאטעגנָא .סופוצ ןייג רעסעב ןוא רעפלעהַאב םעד טימ ןטרָאגרעדניק

 ךָאנ טגיל סָאװ) לצלעּפ ןיא ןוא (ןשָאלַאק ןָא סעקילָאװ עטרַאה) סעמיפ יד

 ןייג יז ןגעלפ ,(ןרעוועקצוס ייב ָאטעג ןיא טציא וליפא סנּפָאקוצ ןורכיזל

 ןיא ,ןזיגריק יװ ,ןעװעטַאשט ןוא שיטריא םוצ ןייג ,רעדלעפ ערעטייוו ךרוד

 ענעריובעג-יינ ערעייז גהנמ ןטױל ּפִא ןעקנוט ,סעקוועלארּפ עטקַאהעגפיוא

 ןכָאנ ןוא םורַא רוטַאנ רעקיטכערּפ-רעדנוװ רעד טימ ןקיווק ךיז ,רעדניק

 יד רַאפ ןוא ךיז רַאפ סעּפע ןענידרַאפ ןעקצרעה טימ ןייג גָאט ןבלַאה

 יד ייב ןענהבנג ;ןעלדנַאה סעקשטעווטירב ןוא ךעלרעסעמ טימ ;תוחּפשמ

 ןרעװ טַאז ןענעק טינ רעדיוװ ...ןוא סענָאװַאק (טבש רעשילָאגנָאמ) סידָאכ

 .רוטַאנ רענייש רעד טימ

 יד ןופ רילָאק םעד ,רעוװעקצוס טנָאמרעד ,טציא וליפא קנעדעג ךיא;

 טמוק'ס זַא ןוא ..."ןַאקרַאּפ רעזדנוא םורַא ןסקאוועג ןענעז עכלעוו ,ןעמולב

 ,ָאטעג ןיא ,טציא וליפא ךיז טדניצעצ ,ריביס ןטייוו ןגעוו ןדייר וצ ןיוש

 :לרעייפ ַא ןרעוועקצוס ייב

 ךיז טָאה ,רעװעקצוס טגָאז ,רעביירש ַא טרפב ןוא ,שטנעמ רעדעי;

 זיא עיזוליא ןיימ .עיזוליא ןייז ,טפַאשקנעב ןייז ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןיא

 רעד טנָאטַאב ,טלַאה ךיא ,טייהדניק ןיימ ןעוועג זיא ןטרָאד טייוו .ריביס

 "יל ןייק שטָאכ ,רעביירש ַא ןרָאװעג ךיוא ןיוש ךיא ןיב טרָאד זַא ,רעטכיד

 "יא עקיטלָאמעד עניימ ןיא רעבָא ,ןַאד ןבירשעג טינ ךָאנ ךיא בָאה רעד

 "בייש עצנַאג יד ..,רעטכיד רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג ךיא ןיב ןעגנובעלרעב
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 רו ב 7 מ ַא ן

 -צוס טקידנע --- "ריביס ןופ טמַאטש ,טלע רעד ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ טייק
 ןָא רע טביוה עיצַארטסוליא ןַא יו ןוא ,רעוועק

 ,ןגייווצ ףיוא טייקיצילב-?גָאּפש ןוא .דלַאװ ...ז
 ,פייהעג ןשיפלעוו טימ ָאד טמעטָא
 ןגייווש סָאד ןוא טייקנייש עטכליחעצ יד
 .פייפ עסייה ַא ןירַא רימ ןיא טכיוה
 ,רעכעה ,רעטסיירד רימ טכַאמ רעדנווו-ביֹוחנֶא
 .ןיטשרַאפ קנַאדעג-דלַאװ רעד רימ טנרעל'ס
 ָאכע ןיימ ןופ ?גילפ יד ןייא םעטָא'כ
 ןייג ןיוש עז'כ רָאנ ..,קירוצ יירש ךיא ןוא
 ,סעלַאװיטש ןיא ןטַאט ןיימ דלַאװ ןכרוד
 .קירטש ַא ףיוא ןדנוברַאפ ץלָאה סָאד טימ
 סעילַאװכ עקידנגייווצ יד .וצ ךיא ףיול
 --- ",קיזומ טימ ןדייב זדנוא ּפָא ןטיש

 רבח ןעיירט ןייז ןופ ןבילברַאפ םיא ןענעז ןעגנורעניארעד ךס ַא רעייז
 ,ןעז וצ ןביוא ןופ ןיוש זיא'ס וװ ,"ריביס, עמעָאּפ רעד ןיא ,ןטַאט םעד --
 "טפנוקוצ, ןיא עמעָאּפ רערעסערג ַא ןיא ךיוא) טפָא רָאג םיא רע טנָאמרעד
 סנטַאט ןופ לטיּפאק ַא ךיוא ןַארַאפ זיא טרָאד ,("ךיא ןוא עטַאט ןיימ, ג"א
 | ;טיוט

 טָאה לָאמניא .קאלשךביוט ַא טַאהעג טָאה עקשַארבַא רעניילק רעד
 ןיא ןפָאלעג רענעדירפוצ ַא ןוא ביוט ענייש עקיטכערּפ ַא טּפַאכעגנײרַא רע
 -- ןטַאט םעד ןפָארטעג ןוא לעװש םעד רעבירַא ,הרושב יד ןעגנערב בוטש
 ;סענָאגַאװ-טכַארפ יד ןיא ענ

 -עשלָאב יד .ןייא טינ ךיז ןביג ןענידרַאפ וצ ןיילַא ןווורּפ יד ,1
 טימ ןדָאלעגנָא ,םייהַא ךיז ןרעקוצמוא טייקכעלגעמ יד ןדעי ןביג סעקיוו
 -ליוװ ןייק קסמָא ןופ העיסנ עקידמישדח ייווצ יד זיא ןעגנובעלרעביא עפיט
 ;סענַאגַאװ-טכַארּפ יד ןיא ענ

 -ךלָאג רעייז טימ גרעב רעלַארוא יד ,טפַאשדנַאל עכעלרעדנווו רעדיוו
 רעדער-ןגוצ יד ךרוד סיפ ענעטינשעגּפָא ,,.ןוא עגלָאװ יד ,רילָאק-רעבליז ןוא
 ...רעגנוה ...רעגנוח ןוא ...דניירפ ַא ייג

 ,ןורכז ןיא ױזַא ןבילבעג טינ םיא זיא ךַאז ןייק ,טנַאסערעטניא ןוא
 -ןיא ַאזַא טכַאמעג טינ לענָאיצָאמע-שירעטכיד םיא ףיוא טָאה ךַאז ןייק
 ,גנַאלק ןוא םרָאפ ,קיטַאמעט ןייז ןיא גנוקריוו עטסקידנרידיצ -עד יד טַאהעג ןפַאש ןשירעטכיד ןקידרעטייוו ןייז ןיא ןיוש טָאה סָאװ ,ריב "יט ןטייוו ןיא רוטַאנ יד יװ ,(,,,טולב ,רעגנוה) טרעדורעגפיוא טינ ,קורד

 עמעָאּפ רעד וצ .ריביס ןגעוו ןביירש לָאמ רעקילדנעצ טוװרּפעג טָאה רע
 טָאה רע עכלעוו ,גנופַאש ןייז ןופ עטסעב יד ןופ טלַאה רע סָאװ ,"ריביס;
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 יק ס ניי ג ר עש ט ַא ק .ש

 ,1940 ןיא ןעמונעג ךיז רע טָאה ,1936 ןיא טקורדענּפָא לָאמ ןטשרע םעד

 ךָאנ םיא טעװ ריביס זַא ,רעכיז ןיב'כ ייןוא טעברַאעגרעביא סע לָאמַאכָאנ

 .ןעור ןזָאל טשינ ץלַא

 יַאפעצ רעד ךָאנ זיא רעוועקצוס סָאװרַאפ ,סהביס טּפױה יד ןופ ענייא

 ןגָארקעג טָאה רע שטָאכ ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא טינ ןלױּפ ןופ גנול

 "ץרּפ .ל .י ןופ ,ןטסידנַאליירפ יד ןופ זיירק ןופ) ןטרָאד ןופ ןעגנודַאלנייא

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ --- ,םיורט ןייז ןעוועג עקַאט זיא ,(ןיירַאפ-רעביירש

 ןעמוק .ריביס ףיוא ןייז וצ לָאמַאכָאנ :ןרעװ טכעלקריװרַאפ לָאז רע ,ןַאד

 טינ רענייק םיא לָאז .טכַארברַאפ ןרָאי-רעדניק ענייז טָאה רע וװ ,טרָאד

 -ַאל-ןזיגריק יד וצ ,דלַאװ ןיא ,שיטריא םוצ ,רעטוכ רעייז וצ געוו םעד ןזייוו

 זיא טנעָאנ ױזַא ,קידעבעל ױזַא --- ןפערט ןילַא ץלַא טעװ רע ,זומ רע ,ןרעג

 ,םיא רַאפ ץלַא סע
| 

 רַאפ ןגירק טלָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,רַארָאנָאה לבור טנזיױט ןעצ יד רַאפ,

 "רעד ,רעדיל ךוב (שטיװָאנַאמלַאק .ז 'רפ ךרוד) ןטריגערָאקסיױא ןיוש ןיימ

 םורד ףױא ןרָאפ וצ טָאטשנא ךיא בָאה ,רעוועקצוס סורדרַאפ טימ טלייצ

 יַאב -- קיש טלָאזעג ךימ טָאה ןיירַאפ-רעביײרש רעד ווו ,םירק ןיא ---

 וליפא טציא ןוא .ריביס ןטקנעבעגסיוא ןיימ ןיא ,ןופצ ףיוא ןרָאפ וצ ןסָאלש

 ץנַאלג ןייא ,לקניפ ןייא זיולב עמעָאּפ יד זיא --- רעוועקצוס וצ טיג ---

 יי ךיז ןיא גָארט ךיא סָאװ ,שזַאזייּפ רעריביס ןצנַאג ןופ

 עכלעזַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ...רעביירש רעװַאקישט ַא ,רענדָאמ ַא

 .ןכַאז עטייוו ,עטייוו

  ךזז

 קירב רענירנ רעד ןבעל

 ןרָאי עשרעדניק יד טנגענַאב טנייה בָאה ךיא.,

 ."קירב רעטפושיכרַאפ רענירנ רעד ףיוא ַָאד םִא

 "נוא טגיל טָאטש יד .ייז רַאפ טרָא ןייק טינ ןיוש זיא ןאגראמס ןיא

 ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא ענליוו ןייק סרעוועקצוס יד ןעמוק 1922 ןיא ,שַא ןרעט

 .קָאשיּפינש סיורג ףיוא --- קירב םענירג ןרעביא טגיל סָאװ ,ליײט-טָאטש

 יד ןעקשַארבַא רַאפ ןָא ךיז טבױה ר ע י י ג ַא ,ןבעל רעדנַא ןַא

 ןוא ָאד טינ רעבָא ,"הדוהי תיב, הרותידומלת ַא ןיא םיא טביירשרַאפ עמַאמ

 רעװעקצוס זַא .ןבעלסױא ךיז רע ןעק םירדח עקידרעטעּפש יד ןיא : טינ

 טולָאסבַא בָאה'כ, :רע טגָאז ,ענייז ןטעטיזרעווינוא יד ןגעוו ךיז טנָאמרעד

 יש ןוא רעיצרעד ,רערעל עקיטלָאמעד עניימ וצ גנואיצַאב םוש ןייק טשינ

 ,רעדיל ןביירש וצ ןבױהעגנָא 1927 ןיא בָאה ךיא זַא ,ןגָאז וצ גונעג ,..רעל

 ,רעביירש ערעגניי יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןצרּפ ןופ טסווועג טינ ךיא בָאה
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 דו ב 9 מס ַא ז

 רע טָאה ךָאד ,לָאמטּפָא טקנערק רע שטָאכ .ןרעּפלַאה ,קיווייל ,קאבלוק יו
 ,רעדניק רַאפ ןעגנולעטשרָאפ בוטש ַא ןיא ןריזינַאגרָא וצ עיגרענע גונעג
 -ּפִא ןטעליב עקישָארג 10-5 יד ןופ הסנכה יד ןוא ,ייז ןיא ןײלַא ןליּפש
 עקבייל רעלָאטס םעד ,רבח ןייז ייב ךיוא טכַאמ רע .עמערָא רַאפ ןבעג
 ןוא רעדניק ןייג וצ ןעמוק ןשָארג 5 רַאפ ווו ,קעטָאילביב-ײל ַא ,ןילחר
 ,ךעלכיב-השעמ ענעדישרַאפ טימ ןקיווק ךיז ענעסקאוורעד

 טלצרָאװרַאפ םיא ייב ןיוש זיא סָאד .ָאי םיא טריסערעטניא ךַאז ןייא
 רערעל םעד טקנעדעג רע .רוטַאנ רעד וצ עביל יד -- טפַאשנריובעג ןופ
 -השעמ לוש ןיא ןלייצרעד רע טגעלפ רערעל-רוטַאנ ַא יװ לײװ ,ןעז ַא ר
 יז טכַאמ ןעמ ױזַא יוװ ןוא ןשטנעמ ןוא שיפ ןייא טרירפ ןעמ ױזַא יװ ,ךעל
 ,קידעבעל ךָאנרעד

 רעטיוא ןריצַאּפש יד םיא רַאפ ןעוועג ןענעז סעיצקעל עטסמענעגנָא יד |
 "סַאטנַאפ ןביירש ןיוש רע טגעלפ סעיצקעל עקירעביא יד ףיוא .טָאטש רעד
 רע טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו שטָאכ ,שידיי ןיא רעדיל עשיט
 | .טַאהעג טינ גנונַא ןייק ךָאנ

 -קיציא םידמלמ יד וצ "הדוהי-תיב, ןופ טרעדנַאװעג רע טָאה ױזַא
 ךעלגניי-רדח יד רַאפ ףָארטש ַא יװ ןגעלפ סָאװ ,עפודאנעלַאק ןוא לשעמ
 ףיוא ןלעטש ךיז רעקידניז םעד ןסייה ןוא דרע רעד ףיוא ץלַאז ןטישסיוא
 ןעקשַארבַא טּפַאכעג עפודאנעלאק טָאה לָאמנייא .ינק עטעקַאנ יד סימ םעד
 סע זַא ,ךיז טײטשרַאפ .סעקרַאמ טימ טלדנַאהעג :ןכערברַאפ סיורג ַא יב
 ןיבר ןפיוא רעבָא טָאה רעניילק רעד .לגָאה יו ּפעלק ןלַאפ ןביױהעגנָא ןבָאה
 :ןעירשעצ ךיז ןוא ?ערעטַאמָאּפ' עטוג ַא טכַאמעג

 "!?ןסע רימ טסיג ,ךיז עטסעגרה סָאװ; ---
 ןריפפיוא ןטכעלש ןרַאפ 72, ַא ןבעגעג יבר רעד םיא טָאה רַאפרעד

 ,ךיז
 ןעוו ,ןײרַא רע זיא .טליטשעג טינ ץרַאה סָאד רעבָא טָאה ןעקשַארבַא

 ךסַאלק םעד טעבנגעגסױרַא ,רעמיצ-רערעל ןיא ,ןעוועג טינ זיא רענייק
 .טעזָאלק ןיא םיא ןפרָאװעגניײרַא ןוא לַאנרושז

 רע ,רדח ןכָאנ --- גָאט ןבלַאה ןטייווצ םעד רע טבעל רעבָא רַאפרעד
 -רעדניק רעד ןיא קעבּפַאכ ַא רַאפ ץַאלּפ-עינלעגיצ סעשַאיבַאט ףיוא טליּפש
 -ייל רבח ןייז ,רעליּפשטימ ןייז טימ ןוא "רמושה, עט1 עדנַאמָאק-לָאבטופ
 -רַאפ (ףלָאװ רעזיל "רענליוו-גנויא רעקידרעטעּפש רעד) רעלקעמ רעז
 -צישזד) ךעלערַאב עדליוו םיוב ןכיוה ַא ןופ ןעלסײרטּפָא טימ ךיז ייז ןעמענ
 יד ןעננעיאנג, ֹוצ ידכ ,םעדיוב ןפיוא ןשאיבָאט ייב ּפָא סָאד ןגייל ,(סעק
 ,גָאט ַא ןעמ טבעל טכַאניײב .ןרעװ רעכייוו ןלָאז ייז טסייה'ס ,"סעקצישזד
 ןַאד ןּפַאכ יז ,"טכענ ףיוא ןעמ טעװעטַאשט; ,ךעלרעטַאלּפ יד ןּפָאלש ןַאד
 לרעטַאלפ סָאד ,טריּפס-ןערב טימ ןָא ייז ןענעױּפ ,"טכענ; עקידנפָאלש יד ןָא
 לופ זיא ןעקשַארבַא ייב עיצקעלָאק ןיא ןוא טױט זיב טמסרַאפ ןַאד טרעוו
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 יק סנ יג רעש ט ַא ק |.ש

 -ָאלב ,(ךעלעביל) ןענַאלּפָארעַא ,ןלַארָאק ,ךעלעגייא עשיװַאּפ ,ןענארטיצ טימ

 ףטקעזניא ענעדיישרַאפ ךָאנ ןוא ךעלדרעפ ןופ ךעלדנטניה עטפיירטשעג

 :רעדניק יד ייב זיא דיירפ ַא

 !"טכַאנ; ַא טּפַאכעג רעטייוו טָאה עקשַארבַא ,יוא, ---

 סע .טנַאסערעטניא טינ ץלַא רעבָא זיא גָאט רעבלַאה רעטשרע רעד

 יד ןוא "תילאר היסנמיג; עיזַאנמיג עשיאערבעה יד טינ ךיוא טּפַאכרַאפ

 קנערק עטפָא יד וװ .,"הילצרה היסנמיג/ עיזַאנמיג עשיאערבעה:-שיליופ

 ןעמ .ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יװ טשינ ךיוא זיא בוטש ןיא .ורוצ טינ םיא טזָאל

 ,רעטעּפש טשרע טמוק סָאװ ,אראבעלטא ןופ ןפסוי טימ גנודניברַאפ ַא טכוז

 ןטסעבמַא טינ רעבָא זיא לייוורעד

 סָאװ ,לרעטסעווש עקיצנייא יד רָאי 14 ןופ רעטלע ןיא טברַאטש סע

 ןיוש טָאה עלעטע) .גנונעפָאה ןוא דיירפ החּפשמ רעניילק רעד ייב וצ טמענ

 "עג זיא יז סָאװ טימ ,ץלַא ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןוא רעדיל ענייפ ןבירשעג

 .(רירַאב ןיא ןעמוק

 טריזַאטנַאפ ןוא תומולח ןופ טלעוװ ַא ןיא םורַא ךיז טגָארט רעוועקצוס

 .ןטלעוו ענעגייא סיוא

 "רַאפ טגערפ רע ןוא רעטכיד ַא זיא ףלָאװ-רעזייל ןייז זַא ,טרעה רע

 :טרעדנווו
 ?רעטכיד ַא זיא סָאװ ---

 -לַאער רעשידיי רעד ןופ ןירעליש ַא -- עטנכש ַא ייב טעזרעד רע

 םעד וצ וצ ךיז רע טּפַאכ ."קרָאי-ינ ןיא, סנרעּפלַאה .ל .מ --- ץיזַאנמיג

 "נַא רָאג זיא סָאװ ,רעביירש םענדָאמ םעד טָא ןופ טשימעצ טביילב ןוא

 "נעייל סרעוועקצוס רעהַא זיב ןעוועג זיא סָאװ ,רעזנוצ םוקילא יו שרעד

 | .ףָאטש

 לסיבַא ןוא שיאערבעה ןיא דיל-הכונח ַא ןָא רע טביירש 1927 ןיא

 .סעצָארּפירעגײטש ןגעװ ןיוש שידיי ןיא דיל ַא רעטעּפש

 לקיטש ַא טימ ךיז טמענ רע .ןענעייל ;דָאירעּפ רעיינ ַא טמוק סע

 "טנװָא 8 זיב ירפ .זַא 10 ןופ; ּפָא רע טציז םעד טימ ןוא ירפרעדניא טיורב

 "ניק רעד ןופ רענעייל רעקידנעטש ַא טרעװ .קעטָאילביב-ןושַארטס רעד ןיא

 ןַא ןָא טגנילש ןוא *טעטימָאק-סגנודליב ןלַארטנעצ, םייב קעטָאילביב-רעד

 טפלעה יקסווָאלטישז) קרעװ עשירעטכיד ןוא עשיפָאזָאליפ דארג םַאנסיוא

 .(ךס ַא רָאג ייברעד ָאד םיא

 .ןבעל ןייז ןופ לייט רעשינַאגרָא ןַא ןרעוו וצ ןָא טביוה ןביירש סָאד

 רעגנערטש ַא זיא רע .גנולקיװטנַא-טסבלעז עלערוטלוק ןייז טייג קישַאר

 ןָא טליפ ןוא לָאמטּפָא טסיירעצ ,טנערברַאפ ןוא ןײלַא ךיז וצ רעקיטירק

 | .ןריּפַאּפ ענעבירשרַאפ ענייז טימ ןוויוא םעד

 ילָאּפ ןשיװטיל ַא ןיא ןענופעג רעטעברַא עשידיי ןבָאה גנַאל טינ ָאד
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 עפורג א ןשיװצ .1948 ,קרָאי ןינ

 רעלטסניק ןוא רעביירש ,טניידפ

 -רעשטַאק .ש -- .1949 קרָאי וינ

 .טגיירפ עפורג א ןשיוװצ יקסניג

 !עמונעגּפַארַא טָאה דליב סָאד

 .שטיוװוַאר ךלמ



 ך ו ב ל מס ַא ז

 -סגנַאפנָא םעד טָא ןופ רעדיל סרעוועקצוס ןופ טפלעה ַא טַאירַאסימָאק-ייצ
 זיא רעוועקצוס זַא ,ןעזרעד ןעמ טָאה ,תורוש יד רעביא קידנרעדנַאװ .דָאירעּפ
 ;ךיז ֹוצ גנערטש וצ ןעוועג

 ,ןעמי ,ןעלזדניא עטמולחעגסיוא טימ טלעוו ַא;
 ,יד יו טינ ,ערעדנַא ןַא טלעוו ַא

 "...ןעגנַאגעגמורַא זיא רע עכלעוו ףיוא

 זש

 מ כיל ןוא ןוו

 "ןןעניב עװַארב ,ייה ,ייה;,

 -רערעל ןשידיי רענליוו ןופ רעליש ןשיװצ ןסעומש ןופ טַאטלוזער ַא יו
 ןיא ךיז טעדנירג ,("גיבליוופ) טפַאשלעזעג-סגנודליב רענליוו ןוא רַאנימעס
 ג"א עיצַאזינַאגרָא-ןטיוקס ַא ענליוו ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ייב 7
 ,"ןיבע

 -גייוו סקַאמ רייד רעדנירג-טּפיוה עריא ןופ רענייא טביירש --- "ןיב; יד;
 יז רֶעבָא ,גנוקיניײארַאפ-טנגוי עשידיי עקיצנייא יד טינ טנייה זיא --- ,'ךייר
 .עשיאײטרַאּפ ןײק טינ זיא יז ;ןמיס ןשיפיצעּפס ַא טָאה
 זיא סָאד ןוא רוטלוק רעשידיי רעיינ רעזדנוא ןופ ןדָאב ןפיוא טייטש יז
 ןוא ךיז רַאפ ןשטנעמ ןייז וצ רעדניק יד ןענרעלסיוא קיטקַארּפ ךרוד ...ץלַא
 -ַאגרָא עשיטיוקס יד ייב ליצ רעד זיא סָאד ,טייל וצ ןוא טָאג וצ ,םענעי רַאפ
 ,"ןיב, רעד ןופ ליצ רעד ךיוא זיא סָאד ;רעקלעפ ענעדיײשרַאפ ייב סעיצַאזיג
 ,"גָאט רענליוו,) ."ןדנעטשמוא עשידיי עלעיצעּפס ערעזדנוא וצ טסַאּפעגוצ
 .(1928 ינוי ןטס29

 עשיאערבעה ןיא טינ ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז עכלעוו ,רעדניק יד רַאפ
 -ַאיצָאס יד ןיא ןגױצעגנײרַא ןעוועג טינ ןענעז ןוא ןלוש-הרות-דומלת רעדָא
 ןיא רקיע רעד ןוא -- לוש רעד ךָאנ ךיז יז ןבָאה ָאד .עיצוטיטסניא-סגנוא -יצרעד ַא ךיילג ןרָאװעג ?ןיב; רעד זיא ,סעיצַאזינַאגרָא-רעדניק עשיטסיל
 -רעסיוא עטייוו .ןבעלסיוא טנעקעג --- ןעירעפ"רעטניוו ןוא -רעמוז עיירפ יד
 עקידעבעל עלעוטקַא ,ןרעגַאל-רעטניוװ ןוא "רעמוז ,ןגולפסיוא עשיטָאטש
 סָאד --- םרָאפינוא-ןטיוקס ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןגעוו ןסעומש
 ,טבעלעג ןבָאה רעדניק יד ווו ,'ועז -ייה ענדונ רעדָא עטעװעלכוטרַאפ עטלַא יד ןעוועג רבוג רעטש ןָא טָאה ץלַא

 ,טייזעג ןוא טרעקַאעג דרע;
 - == ךיירמ טימ לופ ןבעל סָאר זיא
 ,"ןעניב יד ןוא רעקַא רעד לָאז ןבעל
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 ּופ סנ יג ר עש טַאק .ש

 -לעוו ,הרבח עגנוי יד טריגירטניארַאפ ןבָאה לדיל םעד ןופ רעטרעוו יד

 .דלַאװ ןוא דלעפ ןעיירפ ןיא ָאלב ןוא סנירג ךָאנ טקנעבעג ןבָאה עכ

 .ןעוועג טמולחעגסיוא יװ "ןיב, רעד זיא ןרעוועקצוס רַאפ

 -עקצוס .םייח ,רעדורב ספלָאװ רעזייל ןיײרַא ןיהַא םיא טיצ 1920 ןיא

 טבייה'ס .הביבס עטנַאקַאבמוא רעהַא זיב ,רעדנַא ןַא לָאמַאטימ טעזרעד רעוו

 "נַאװ ןיא םישדח ןוא ןכָאװ .ןבעל ןייז ןיא לטיּפַאק רעיינ ַא םיא רַאפ ןָא ךיז

 "צוס .ןעלמיה עיולב רעטנוא ,רעדלעפ עטיירב ףיוא ,ןרעגַאל ףיוא ןוא רעד

 "נער ,קָאשיבײל ,זדיוויוב ןיא ןרעגַאל-ןעניב יד .ןבעל טימ לופ טרעוו רעוועק

 ןביילב סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ .ןעגנובעלרעביא טימ לופ ןענעז ,עוואר ,קעשיצאק

 "רעד עיינ ענייז .ןפַאש ןוא ןבעל ןקידרעטייוו ןייז ןיא ,םיא ןיא טצירקעגנייא

 ןעמי םיא ןיא ןײרַא ןסיג (עקטאב)"יקסניליג לטָאמ ןוא דנַאלרוג דוד :רעיצ

 "על רעד .רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד וצ ,הביבס-רוטַאנ רענייש רעד וצ עביל

 ,(1939 ןיא המחלמ רעשילױּפ-שישטייד רעד ןיא ןעמוקעגמוא) סא לקנַאי רער

 "רַאפ טימ סע טזייוו רע ןוא רעדיל ענייפ טביירש רעוועקצוס זַא ,טקעמשרעד

 | .ןכיירנייוו ר"ד גנורעדנ ווו

 ןענעייל קעװַא רע טיג (ןוז סוָאכינרעשט ףסוי טַאקָאװדַא) ןעקימ טימ

 זַא ,ןביולג טינ ליוו ןוא םמותשנ זיא קרַאמ .ןקרַאמ ןרהא רַאפ רעדיל ענייז

 םרָאפ רעד ןיא ןעוועג ייז ןענעז קיטייצ ױזַא --- רעגנַאפנָא ןַא טביירש סָאד

 -נענָאמרעד ,קרַאמ טָאה 1937 ןיא טנוװָא-רעוװעקצוס םעד ףיוא) .ךַארּפש ןוא

 -כערַאבמוא ןעוועג ןענעז תוקיפס ענייז זַא ,ןעוועג הדומ ךיז ,טקַאפ םעד קיד

 .(עטקיט

 ןעניב יד רַאפ ןכַאז עשינעצס טביירש יךס ַא רעייז ןַאד טביירש רע

 דיל ַא ןוא ?ילעגניג, סנרעּפלַאה בייל-השמ ףיוא עידָארַאּפ ַא ערעדנַא ןשיווצ)

 .(םירג ןיא ףיוא סע טריפ ןײלַא רע סָאװ ,*טעָאּפ רעד;

 "נָא טָאה רע סָאװ ,דיל ןייז טרעו *ןעניב , יד ייב רָאנ טינ רעלוּפָאּפ

 ןוגינ ןטימ טסקעט רעד .קעשיצאקנער ןיא רעגַאל-רעטניוו םעד ףיוא ןבירשעג

 -ילג ןוא ךעלטילש ,סעטרַאנ ףױא געיעג ןיא עכעלטנגוי ןופ ןעגנוזעג טרעוו

 ןָאטעג לקניפ ַא םיא ןיא טָאה'ס .ןרָאװעג רעקידעבעל זיא רעוועקצוס .סרעשט

 ךָאנ םיא זיא'ס סָאװ ,ריביס ןטייוו ןופ ץנַאלגּפָא ןַא טלעוו-יינש רעד ןיא ָאד

 .ןעוועג רעייט ןוא טנעָאנ ױזַא

 ַא ןָא טביירש רעוועקצוס

 .רעדיל טרעדנוה ןוא

 ןיוש טָאה ןוא ?ןיב; ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ) ןפלָאװ-רעזייל טזייוו רע

 וצ ןפורעגסױרַא רעבירעד ןוא שזַאטס"רעביירש ןקירָאי עכעלטע ןַא טַאהעג

 :ךיז טקידנע סָאװ ,?טסיטרַא רעד, ךיל ַא (טעטעיּפ ךיז

 םייהרעגנוי ךָאנ ךיא ל?עוו ױזַא טא ןוא;

 ."טיוט רבח ןטָּכַא ןיימ ןענעגעגַאב

 (גניליווצ םענעסקאוועגפיונוצ ַא ןגעוו) עמַארד
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 דו ב ל מ ַאז

 ;:טקיצטנַא זיא ףלָאװ ןוא

 "!טייל ַא ריד ןופ ןייז טעוו'ס !דיל ןייש ַא רעייז; ---
 הבוט עסיורג ןייק זַא -- רעוועקצוס טציא טגָאז --- ךיז טייטשרַאפ ---

 ,ןָאטעג טינ ןעגנוביול עכלעזַא טימ ףלָאװ רימ טָאה
 יד, זַא ,טנעיילעג רימ ןבָאה ךיירנייוו .מ ר"ד ןופ טרָאװ-םַארגָארּפ ןיא

 ,ײץלַא זיא סָאד ןוא רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןדָאב ןפיוא טייטש *ןיב;
 טינ "ןעניב, עשיאײטרַאּפמוא יד רעטעּפש רעבָא טָאה ליִצ רעזָאלליצ רעד
 ,ןקידירפַאב טנעקעג

 רעד ןופ דניק ןרַאפ ,דניק-רעטעברַא ןשידיי ןרַאפ געוו רעקיצנייא רעד ;
 ןבָאה --- ?עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא זיא טײקמערָא רעשידיי
 ,םירבח ערעטלע ערעייז ןדייר קידרדסכ ןעמונעג ?ןעניב, יד וצ

 -סיוא ךיילג ןכיירנייוו ךרוד עיציזָאּפָא ןייז רַאפ זיא ווָאכינרעשט עקימ
 םינּפ לקיטש ַא זומ ןעמ זַא ,ןעזרעד טָאה רעוועקצוס ךיוא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג
 ךיז ןבָאה ןעניב יד) רעגניר ַא יו ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה וצ גונעג .ןגירק
 רעריּפנָא ןַא טימ שארב ,"ןעגניר, ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפורג ןיא טליײטעג
 -נָא רעד ןוא "טייק, :ןסייהעג ןבָאה ןעמַאזוצ ןעגניר עכעלטע ,רעגניר ַא --
 -ץגסױרַא גניר ןייז ןיא רעוועקצוס טָאה רעגניר ַא יו --- ?רעטייקק רעריפ
 רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,"קַאזקור ןוא ןעּפ, ג"א גנוטייצ ַא ןבעג
 ,עיציזָאּפָא רעד ןופ טייז

 טלַאה ,(ןפורעג ךיז טָאה ךיירנייוו רי"ד יווװ) "ןיב; עטשרע יד טמוק סע
 ךיז ףרַאד טנגוי .ןרענָאיציזָאּפָא יד ןופ ּפֶא טקזוח ,"ןעניב, יד רַאפ עדער ַא
 יד סרעדנוזַאב --- ךיז טקרַאטש עיציזָאּפָא יד רעבָא ,ןשימ טינ ץעגרע ןיא
 -עט-שיטסילַאיצָאס יד עקימ טעדנירג 1932 ןיא ,ןעגנובערטש עשיטסיגומָאק
 רעטעּפש ךיוא טנפע סָאװ ,*רעברַאּפש; עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסילַאירָאטיר
 ,(.דנֵא .א וָאכָאטסנעשט ,עשרַאװ) דנַאל ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןעגנולײטּפָא

 ,גנוקריוו עטסערג יד םיא ףיוא טָאה עקימ ,ןעקימ וצ טייג רעוועקצוס
 טגַאט רעוועקצוס .טּפַאשדניירפ עקירָאײטכַא ןַא ןעמַאזוצ ייז טדניברַאפ'ס
 -ָאריײא רענרעדָאמ רעד ןיא ןײרַא םיא טריפ רעכלעוו ,ןעקימ ייב קידנעטש
 ,םיא ףיוא טַאהעג טָאה עקימ סָאװ ,העּפשה עסיורג יד ןסעגרַאפ טינ רעוועקצוס ןעק טציא זיב .ןעייסע עשירַארעטיל יװ ךיז ןענ -עייל ,ךיירקנַארפ ןופ טמוקַאב רעוועקצוס סָאװ ,ווירב סעקימ .עיזעָאּפ רעשיז -יוצנַארפ רעד ןיא ,(שידיי ןיא ןכַאז עכעלטע סניקשוּפ טוג רעייז טצעזרעביא ןיילַא טָאה) רעשיסור רעד טימ טנאקאב םיא טכַאמ ,רוטַארעטיל רעשיאעּפ

 םעד ףיוא גייטשפיוא ןייק זַא ,הדומ רעבָא זיא ;ריש ַא ןָא טביירש ,ןבעל טינ ןיוש ןעק רעוועקצוס רעכלעוו ןָא ,טפול יד רעטייוו ףיוא ךיוא ןיוש זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ּפֶא רע טיג ןבעל ןוא בייל ןייז ,ןשָאלעג טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןיא טעּפמיא סרעוועקצוס טרעוװ ,עשרַאװ ןיא רָאפנעמַאזוצ רעייז ףיוא טַאגעלעד ַא יװ ןרעוועקצוס טקיש "ךעברַאּפש , רעד שטָאכ
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 יק ס ניי ג רעש ט ַא ק .ש

 רע .ןקרעמ וצ טינ זיא --- קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ גנופַאש ןייז יבגל טיבעג

 ךס ַא טימ ךיז טנעקַאב ,ךיז טסיוורעד ,עיזעָאּפ-טלעװ יד טרידוטש ,טנעייל

 רע -- ,זיײזטסווװַאב ןשירעטכיד ןייז ןיא ןענורעצ ןרעוו ןטייקרָאלקמוא ,ןכַאז

 "טסניק ַא זיא'ס רעװ -- טנעקרעד ,טסנוק סנױזַא זיא סָאד סָאװ טליפרעד

 -ידרעטיײיוו ןייז ןיא רעזייוו רעד ןײלַא םיא רַאפ טרעוו טייקרָאלק יד טָא .רעל

 ,גנופַאש 'ועק

 ז

 ב רע

 "גנוי יד ןופ טפלעה ַא דלַאב טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה קָאשעּפינש ףיוא

 "אב ריאמ -- בר רעקשיּפינש ןופ ןוז רעד טניוװעג טָאה טרָאד .רענַאינליװ

 -ייל ,(עיליוו רעד ןיא ןעקנורטרעד רעטעּפש ךיז טָאה) רעטכיד רענייפ ַא ,ןיס

 "עגניי עקידרעטעּפש יד ךיוא) .רעוועקצוס ךיוא ןוא יקסנַארימ ץרּפ ,ףלָאװ רעז

 ןבלעז ןופ ןענעז במאד .א ,ןירוג השמ ,קילג .ה :יװ ,"דלַאוװ-גנוי; ןופ ער

 .(קָאשעּפינש
 טינ ."ענליוו"גנויק ןיא ןײרַא טינ טלָאמעד ךָאנ רעבָא זיא רעוועקצוס

 רעגנוי רעזדנוא ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא ןרעוועקצוס ןעמוקעגנָא זיא טכייל

 ,דמערפ ןעוועג זדנוא זיא רע לייוו --- רַאפרעד טכייל טינ .החּפשמ-רעביירש

 ,גנופַאש ןייז --- טגָאזעג רערָאלק

 רעזדנוא .ןגעוו ענעטָארטעגסיױא וצ טניוװעגוצ ןעוועג זיא גיוא רעזדנוא

 רעד טינ ,חומ רעד טינ ןוא --- ץרַאה סָאד ןעוועג זיא ןטרעװ ןופ רעצַאשּפָא

 ץרַאה סָאד ןעוו ,גנופַאש ַא טימ ןעמונעגרעביא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .קנַאדעג

 ודנוא .עטרעדלישעג סָאד טימ ןבעלוצטימ ןביױהעגנָא טָאה ,טליפרעד טָאה

 "דע ,רימ טכוד ,ךָאנ זיא סָאװ ,עלעוטקעלעטניא סָאד ןעוועג ךעלדמערפ זיא

 .רענעייל יד ייב ןוא עיזעָאּפ רעד ןיא לקיטרַא רערַאבגנַאג ןייק טינ םויה

 עקשזעטס עלָאמש ַא זיולב ןעוועג רוטַאנ יד זיא זדנוא רַאפ .ךַאז ַא ךָאנ

 "יירב רעד ןעוועג טנעמעלעזרוטַאנ רעד זיא ןרעוועקצוס ייב ,ןפַאש רעזדנוא וצ

 זדנוא טָאה סָאװ לייוו .דשח טימ טקוקעג ןבָאה רימ סָאװ ףיוא ,ךאילש רעט

 ,למיה םעד ןופ ָאלב סָאד ןוא דרע רעד ןופ ןירג סָאד ןריסערעטניא טנעקעג

 .ןבעל רעזדנוא ,םורַא רעזדנוא ןעוועג זיא ךשוח ןוא ָארג זַא

 רעד טימ ןסקאוועגנעמַאזוצ שינַאגרָא ןעוועג רעבָא ןיוש זיא רעוועקצוס

 ןיוש .טגָאזעג ךיא טלָאװ --- לדמעה-רוטַאנ ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ,רוטַאנ

 -גייה זיב .סגנוי ןָא ,סקידגנילירפ ןָא טנָאמרעד קידנעטש טָאה ןעזסיוא ןייז

 ןַאד ןוא ןרָאי ענייז טול זיא רע יו ,רעגניי ךס ַא סיוא רע טעז גָאט ןקיט

 רע טָאה ,םיא טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןעוו ,1 ןיא ,קירוצ ןרָאי טימ

 ,טעמתחעג זייוולייט טָאה ןײלַא סָאד ןיוש ןוא ,15 -- 4 רָאי ַא ןעזעגסיוא
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 ,םיא סייוו רע .טעָאּפ ַא ןרעוו וצ ירפ וצ ללכב ךָאנ זיא לגניי ַאזַא רַאפ זַא
 עכעלטע טימ ןרעוו רע לָאז טָא .רעדיל ענדָאמ ענייז טקַאּפעג סע טָאה רע וו
 ...ןעז ןעמ טעװ --- רעטלע רָאי

 טינ ךיז טָאה ןעזסיוא רעד ןוא רעטלע רָאי עכעלטע טימ ןרָאװעג זיא רע
 לופ רעדיל --- עבלעז יד ןעוועג ץלַא ןענעז ענייז רעדיל יד ךיוא ןוא ןטיבעג
 ,ןברַאפ יילרעלכ ןוא רעדלעפ ,ןרעמוז טימ

 יד ףיוא ןרעמוז ןיא גנַאל-ןכָאװ טרעדנַאװעג ןרעוועקצוס טימ בָאה ךיא
 -אנגיא עלעטעטש םעד םורַא ןגיל סָאװ ,ןטפַאשדנַאל עשיווטיל עקיטכערּפ
 ץלַא זיא'ס .רעוועקצוס ...ןוא ןעלגיה ןוא ןעניילּפ ,רעדלעוו ,סערעזָא .עניל
 ,סוג ןייא ןופ ןעוועג

 ןיא ןליּפש ךיז רימ ןגעלפ טכַאנײב רעייש ןיא ,גָאטײב רעדנַאװ ןיא
 ןפערט ןפרַאד ןוא קיניײװנסיױא ףיוא רעדיל ןריטיצ ןגעלפ רימ .שינעפערט
 טריטיצ טָא .רעגיז רעד ןעוועג קידנעטש טעמכ זיא רעוועקצוס .רבחמ םעד
 ,דיל ַא רימ וע

 -ייא ,ןיינ ,..קאבלוק --- וּפָאק םעד ןכערב ,ןטכַארטרַאפ ךיז געלפ ךיא
 ,טינ ךיוא --- סודיינ .ןייג ...ןרָאה

 | ,רעוועקצוס ןעוועג רָאג זיא רבחמ רעד
 טימ לופ ,סעפָארטס ענייז ןופ ןסָאגעג טָאה טייקינוז ענדָאמ ַא סעּפע

 ,..ןרילָאק ,ןברַאפ ןופ םי ַא ןיא סעקשָארב ןריּפַאס ,ןטנַאילירב
 ןופ עטרבח ןייז סָאװ ,ווירב יד ןעוועג ןענעז עיזעָאּפ רעקינוז טימ לופ

 יד ןזייו וצ זיא רעווש .ןקיש םיא טגעלפ ,ןאטיוועל עלעדיירפ ,ךָאנ ?ןיב;
 ,ץרַאה ןיימ ןזיוועג ריד טלָאװ'כ; .סע טליפ ןעמ יװ ױזַא שטנעמ ַא וצ ןליפעג
 -רעד ךיא בָאה ווירב סעקדיירפ ןיא .ןעז וצ ךעלגעממוא זיא ץרַאה סָאד רעבָא
 ריא ,ןזײװַאב ווירב עריא ךרוד טנעקעג סע טָאה יז לייוו ,ץרַאה גנוי ריא ןעז
 זיא'ס ןוא לכייט קירעבליז ,קיטכיזכרוד ,רָאלק ַא יו ןסָאלפעג זיא םיא וצ עביל
 אנקמ ןדייב ייז ןוא ןענעייל וצ --- םעד ןיא ןקוס וצ ךיז ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג
 ,ןייז

 -ַאטשרַאפ טינ םיא טָאה רענייק ,ןעזרעד טינ רענייק רעבָא טָאה געוו ןייז
 "שנליוו-גנויא ןופ דילגטימ ַא יו ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ .ןענ
 ,דנַאטשרעדיװ סנעמ -עֶלֲא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז בָאה'כ .עּפורג רעד ןיא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,םיא ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה לָאמ רָאּפ ַא .ןעזרעד טינ ןרעוועקצוס טָאה ןעמ ןוא --- עּפורג רעד רעדיל ענייז טלעטשעגרָאפ טַאהעג רעוועקצוס ןיוש טָאה

 ןטסעב ןיא רעפטנע רעד ןעוועג זיא -- ,טינ םיא ןעייטשרַאפ רימ ---
 .לַאפ

 -ענעלק ַא ךָאנ ןוא רוטַארעטיל ףיוא ןיבמ רעּפַאנק ַא ןײלַא ןעוו ,טייצ רעד ןיא --- ,ןגייצרעביא וצ ייז ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא שזַאטס ַא טימ רעביירש רַאפ ןטלַאהעג הרבח יד ךיז טָאה בגא ,ןזײװַאב ןייק ןפלָאהעג טינ ןבָאה'ס
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 יק סנ ינ רעש טַא ק .ש

 יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא טפָא ךיא ןיב ,רעביירש רער

 .עניימ םירבח ערעטלע

 .גנופַאש סרעוועקצוס טימ טריסערעטניא רעייז ךיז ךיא בָאה ךָאד

 ,"טייהיירפ-ןגרָאמ, רעקרָאי-וינ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעשיליוּפ ַא יו

 ןיא "דנַאטשפיוא, נ"א דיל ַא סרעוועקצוס טקישעגקעװַא לָאמנייא ךיא בָאה

 רעד ןופ רָאנ טינ ןוא .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז רימ זיא דיל סָאד .גנוטייצ רעד

 ,רימ רַאפ עטנעָאנ ַא ןעוועג זיא קיטַאמעט יד ךיוא רָאנ ,טייז רעשירעלטסניק

 | .ערענָאיצולָאװער ַא

 "יירפ, ךעלקעּפ יד ןופ ןעמוקנָא ןפיוא טרַאװעג טסיזמוא רעבָא בָאה'כ

 .ןענופעג טינ טרָאד ןרעוועקצוס --- *ןטייה

 ןייק םיא טָאה'ס .ךיז ןיא ןביולג ןוא תונשקע טַאהעג רעבָא טָאה רע

 יּפש עשיטעָאּפ ענייז ןביירשרַאפ וצ גנַארד םעד ןסײרסױרַא טנעקעג טינ ךַאז

 "גָאט רענליוו; רעד .ןָא טינ םיא טמענ *ענליוו-גנוי, .ריּפַאּפ ןפיוא ןעגנור

 .עשרַאװ ןייק ןרָאפ וצ רע טסילשַאב .רעדיל ענייז וצ טינ ךיוא ךיז טּפָאכ

 גָאט ןקידתבש-קידרעטניוװ-בױהנָא ןַא ןיא רימ ןכַאמ עטנעָאנ ענייז טימ

 טָאטש רענעגייא ןַא ןיא איבנ ַא יװ ױזַא ןוא .עמַאנפיוא עשיפַארגָאטַאפ ַא

 .ןרעוו סָאד עשרַאװ רשפא טעװ --- ,ןייז וצ רעווש זיא

 ,1934 ברע ןעמוקעג רעוועקצוס זיא עשרַאװ ןייק
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 רעוועקצוס רנח ןיימ
 נָאטנריובעג ןטס40 ןייז וצ

 רעבָא טגעלפ רע ,רָאי קילדנעצ ַא רעביא ןעוועג ןיוש רע זיא ענליוו ןיא

 יד ווו ,ריביס ןיא ןבעל ןייז ןופ רָאי ןביז עטשרע יד ןגעוו רדסכ ןעמולח
 ןשידיי ןשיסורסייוו-שיווטיל ןופ ןגָארטרַאפ םיא טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע
 ,ןָאגרָאמס

 -רָאפ לָאמניײא רימ רַאפ םיא ןעמ טָאה --- רעדיל ךיוא טביירש רע ---
 ,טלעטשעג

 ,קירוצ קיצנאווצ רָאי ַא טימ ןעוועג זיא סָאד

 טצנַאלּפרַאפ טשרע קידנגיו ַא ,רענעטעמרַאּפ ַא ,רעטלדייאעגסיוא ןַא
 ,ילב ןיא למייב

 -ירב ןוא ןטנעמיד טימ לופ :טנעיילעג רדסכ רע טָאה רעדיל ענדָאמ
 רע .סנגיובנגער ןוא רענייטשלמרימ ,ןלָאטשירק ןוא ןדַאגַארַאמש ,ןטנַאיל

 ןבָאה רימ ןוא ,ךיא ןוא טפַאשדנַאל רעריביס יד ךיז רַאפ ןעזעג רדסכ טָאה
 ןופ ךעלסעג עטמירקעצ יד ןופ זדנוא רעביא למיה ןסַאּפ עלָאמש ןעזעג רָאנ
 ,םילשורי ןקידעטיל

 ערעטצניפ ןיא רענעפ עטיור ןעגנעה טימ טקסערַאפ ןעוועג ןיב ךיא = |
 -ילימ םורַא סעיצַאמַאלקָארּפ ןפרַאװ טימ ,ןטָארד-ףַארגעלעט ףיוא ןתעל-תעמ
 ךעלרעדניק ןוא סעמַאמ ,סעטַאט וצ רעדיל ןיא ןפור טימ ,ןטקעיבָא עשירעט
 .ןדַאקירַאב ףיוא

 :םיא וצ ןהנעט רעבירעד ךיא געלפ

 יד רעבָא ,טכעלש טשינ ןענעז רעדיל ענייד זַא ,ןייז ןעק ,עקשַארבַא ---
 -לעזַא ןעק רעוו ..,לָאטשירק ןופ טשינ ןוא לָאטש רעטיול זיא טייצ עקיטציא
 ?ןעמענַאב ,ןייטשרַאפ ועדיל עכ

 ,טנעקעג טשינ שרעדנַא רעבָא טָאה רע
 ַא ןיא ןעגנַאגעג ךיז זיא רע סָאװ ,ןעוועג ךיוא ךָאנ זיא *הרצ; ןייז

 רעביירש ענעטקאוורעד יד ןוא םירבח ענייז ןעוו ,געוו ןקיטייז רעדנוזַאב
 רעד ןופ ךלמה ךרד ןלַאמרָאנ ןופ ךַאילש ןטיירב םעד ףיוא טרישרַאמ ןבָאה
 העּפשה רעקרַאטש רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז רעדָא רוטַארעטיל רעשידיי
 ,ערעדנַא ןופ

 עטנַאקַאב עכלעזַא ךיז ןשיװצ טַאהעג ןיוש טָאה "ענליוו-גנוי, עּפורג יד

 ֿבוו



 7ק סנ י ג ר עש טַא ק שש

 רעזייל ,רעלגָאװ ןנחלא רעקיַאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ עקיטרַאנגיײא יד יװ לעמענ

 רדסכ ןענעז סע .(עדַארג -- רעטעּפש) ןיוועל השמ ,ןַאהַאק ןושמש ,ףלָאװ

 "יל יד רעבָא ,עּפורג רעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא ןטַאדידנַאק עייג ןעמוקעג

 רעד ןופ טייהרעמ רעד ןופ ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז ןרעוועקצוס ןופ רעד

 ןסייהעג טַאדידנַאק םעד טָאה ןעמ .ןרעו וצ טקורדעג יואר טשינ יװ עּפורג

 ...טייצ רעד טימ ...רשפא ,רשפא .ןטרַאװ

 סלגניי ןיא םעט ןייק טליפעג טשינ ןבָאה סרעביירש ערעטלע יד ךיוא

 ,יײרעליּפש-רעביירש

 ,טָאטש רענעגייא ןַא ןיא איבנ ַא ןרעװ וצ רעווש זיא'ס יו ױזַא זוא

 ןשיװצ טעָאּפ דעטמירַאב ַא ןרעװ וצ טכייל טשינ ךיוא תועמשמ זיא ױזַא

 .ענעגייא

 ןיא קידנעײז ןעמוקַאב רעוועקצוס רעקניגנוי רעד טָאה תוכימס יד

 -ַאב ןיא םיא טָאה סָאװ סעלעיעל .א רעטכיד ןופ ,קרָאייוינ ...ןופ עשרַאװ

 ."ךיזניא; ןיא רעדיל ענייז טקורדעג ןוא טקיטומרעד ווירב עטרעטסייג

 ןעמ רעבָא ,עּפורג רעד ןיא ןעמונעגניירַא ךעלדנע ןרעוועקצוס ןבָאה רימ

 ,טנעָאנ ,ןגייא םיא טימ ןרָאװעג ןענעז רימ זַא ,ןגָאז טשינ ןעק

 ןענעז רימ ןוא גנופַאש ןייז ןיא טסיכיזניא ןַא סיוכרוד ןעוועג זיא רע

 ...ןטסיכיזסיוא רעביירש ןעוועג

 -ַאט ןוא תונשקע .טעָאּפ ןגנוי ןופ טלאווקעגסורַא ןבָאה ןעמָארטש ייווצ

 ,טנַאל

 םוצ עדיײיב ןעוועג ,עּפורג רעד ןופ ,רימ ןענעז שירבח זַא ,טכוד רימ

 ,ןטסטנעָאנ

 רעכעלרעה רעד ןיא טכַארברַאפ ןעמַאזוצ רימ ןבָאה רעמוז ןייא טשינ

 .ןיטשרַאפ וצ רעמ ןבױהעגנָא םיא ךיא בָאה טלָאמעד ,ץניוװָארּפ רענליוו

 ןוא גָאט ןופ טייקרעטיול ןיא ,םערוטש ןיא ןוא ןוז ןיא טייקטבילרַאפ ןייז

 .טייקנייש יד טקעלּפטנַא רימ רַאפ ךיוא טָאה טכַאנ רעד ןופ ןגערסָאג ןיא

 עקידנעייגרעטנוא רעדָא ףיוא יד ןיא רָאנ טשינ ןעזעג רע טָאה טייקנייש

 ךָארבנקלָאװ ןיא ,ייוואז ןוא םערוטש ןיא ןעזעג ךיוא רע טָאה טייקנייש ,געט

 .ןענירג עקיּפמוז יד ןיא ןוא

 ,רעטסיירט רעד ,רעגָאזנָא רעד ןעוועג ָאטעג ןיא ךיוא רע זיא רַאפרעד

 .עטסקידנפמעק יד ןופ ,עטסקידנוחטיב יד ןופ ,רעפָארטש רעד

 ,םערוטש ַא רימ ןיא ביירט לרוג ןטצעל ןיא

 .גנַאלק ןקידלקַאװ ןוא קעלפ רעדעי ןסײרוצסױרַא

 ,םערופ ןייד ןיא רעביא ךימ דלָאג יווװ ץלעמש ןוא

 .גנַאזעג לָאז ןביילב ןוא ןלײטּפָא ךיז לָאז תלוסּפ יד

 ןגָאװצסױרַא טייצ עצנַאג יד טייקטסיירד יד טַאהעג טשינ בָאה ךיא
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 דו בל מ ַא ז

 -אנאק ַא ןיא עיצקעל ַא ףיוא גנַאל טשינ טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,םר לוקב

 ;טָאטש רעד

 רעטַאעטיָאטעג רעד ןופ ןענעיל ןרעוועקצוס ןרעה געלפ ךיא ןעוו ---

 -סיוא רימ זיא --- ,רעדלעוו יד ןיא ךעלביטש-דרע יד ןיא ץעגרע יצ ,עניב

 רעטרעוו:טסיירט יד ןוא ףָארטש יד טרעהעגוצ רעכיז ןבָאה ָא-ױזַא :ןעמוקעג

 ,תופוקת עשילביב יד ןיא סהדע עשידיי יד םיאיבנ יד זופ

 -עהוצ יד טּפַאכעגמורַא טָאה רעטיצ רעכעלרעייפ ,רעכעלנייוועגמוא ןא

 -גטסיירט ,עקידנפור-קיבייא ענייז טעָאּפ ןופ טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו ,סרער

 :תורוש עקידנענָאמ ןוא עקיד

 ,םַאזרַאפ טשינ
 ,םַאזרַאפ טשינ
 ,פָאטש םעד קינייר

 ,םַאטש םעד קיניײרַאפ

 ,רעיורט ןגעק טנַאװ ַא ןוא ,קערש ןגעק טנַאװ ַא
 !רעיומראפ גנוטסעפ רעד ןיא בייל ענעגייא'ס ןוא

 ןטסימרוטש ױזַא יו ,דיל ַא ןיא גנולייצרעד ןייז ןסעגרַאפ ןעק רעוװ ןֹוא
 ַא ףיוא לדיר ןייז ןָא טפערט טעברַא רעד ןיא ןוא בורג ַא ןבָארג םיא ןסייה
 ענעטינשעצ יו רעטכיד רעד טעזרעד לָאמַאטימ ןוא למערעוו םענעטינשעצ
 םעד יצ רעטכיד רעד טקידנערַאפ ..ן ב ע ל ןעמענ למערעוו ןופ ןלייט
 ;רערעהוצ

 טינש םעד רעטנוא טשינ ךיז טיג ?למרעוו ַא ביוא
 ?םערָאװ ַא ןופ ןעד רעקיצניוו וטסיב

 ןבירטרַאפ ,עקיטומ יד רעקרַאטש ךָאנ טרעצנַאּפרַאפ טָאה טרָאװ ןייז
 רַאפ ןוחטיב ,עכעלקילגמוא וצ טסיירט טכַארבעג ,רעלפייווצ ייב שואיי םעד
 .ןעמעלַא

 ,םירבק טָאטשנא געט עתמא ןטיירגוצ לעוו'כ
 ,םערָא ןיימ טימ טעטש ענעגייא ןעיובסיוא לעוו'כ
 ןעניווו טייקיבייא יד ןעמוק טעוװ ןטרָאד ןוא
 !ןעניורק ענעדליג ןיא ןטכייל ןלעוו געט ןוא

 -טשרע יוװ ןעוועג ןענעז סָאד ,ןיינ .רעדיל ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאד
 ,ךנת ןטלַא רעזדנוא ןופ ןעלטיּפַאק עיינ ענענופעג

 ,ָאטעג --- ןוא עיזעָאּפ

 -צניפ רעזדנוא ןיא טייקיטכיל עקינוז ןגָארטעגנײרַא טָאה רעוועקצוס
 -ןבעל יד רָאפ ןענעז רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו סעיצקעל ענייז ,ןבעל ןרעט
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 "רַאפ וצ טנרעלעגסיוא זדנוא טָאה רע .ןסעגרַאפ וצ טשינ לָאמניײק ענעבילבעג

 .ןטעָאּפ *עכעלדנעטשרַאפמוא.; ןייטש

 ,בַאטש-גרעבנעזָאר ןיא טעברַא רעד ייב ןרעוועקצוס טימ סיצַאנ יד יב

 "נוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ תורצוא יד ןרעטשעצ טפרַאדַאב ןבָאה דימ ווו

 :ןשטייד עטנרעלעג יד ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 -יפנָא ןייז רעטנוא ,ָאטעג רענליוו ןופ םולבלגניר רעד ןרָאװעג זיא ר

 ןופ טלגומשעג ץלָאה לטייש ַא ןוא טיורב לקיטש ַא טָאטשנא רימ ןבָאה גנור

 ,רעדליב ,טמוקינוא-םירפס ,ןדי-בתכ עקיטכיוו ָאטעג ןיא ןײרַא ָאטעג-רעסיוא

 .ןעמוקַאב וצ ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה סע סָאװ רעוועג --- ןוא סהרות-ירפס

 "עג רעװעשרַאװ ןיא יו רערעווש ךרע ןַא ןָא ןעוועג זיא טעברַא עקילייה יד

 טשינ יװ טעמכ תורצוא-רוטלוק עכלעזַא ןעמ טָאה ָאטעג-רעסיוא ןופ וװ ,ָאט

 .טכַארבעגנײרַא

 ןיא ןעמַאזוצ קידנטעברַא ןוא רעמיצ ןייא ןיא קידנעניוװ יוװ ױזַא ןוא

 "עג -- םוקמוא בדע -- טייצ רעטסשיטירק רעד ןיא ךיז רימ ןבָאה ָאטעג

 .דלַאװ ןיא ןעמוקעג רימ ןענעז ...ףוס ןזיב ןעמַאזוצ ןייג וצ ףכ-תעיקת א ןבעג

 ?תורוש עכעלטע ןיא ןעמודסניײרַא דלַאװ ןיא םישדח יד ןעמ ןעק

 :סָאװטע שטָאכ --- רעבָא
 םיא ייב לָאז ןעמ ,טרעטיצעג טָאה טעָאּפ רעד יװ ךיז טנָאמרעד טָא

 "נוא דניירפ רעטסעב רעד ,רעװלָאװער ןקיצנייא רעזדנוא ןעניפעגסיוא טשינ

 סרעדניזַאב .םעד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה רימ תונכס לפיוו ,ָא .רערעזד

 ןרעדילגרעדנַאנופ ןיא טגײלעגנײרַא רע טָאה טפַאשביל עקידלַאװעג .ר ע

 טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .דייוועגניא ןייז ןצוּפ ןיא ,םזינַאכעמ-רעװלָאװער םעד

 ןיא ןעוועג לָאמניײא טשינ ןיב ךיא :ןגָאז ךיא ןעק רעבָא טציא ,ןעוועג הדומ

 .רעװלָאװער םעד לסיבַא ןגָארט טשינ ךימ טזָאל רע סָאװרַאפ ,םיא ףיוא סעכ

 ילכ יד ןבעגרעביא טלָאװעג רימ טָאה רֶע ןעוו ,ןפָארטעג טָאה רָאנ לָאמנייא

 דלַאװ רעזדנוא טָאה ןשטייד ןופ ײמרַא עקיטכעמ ַא ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד

 ןיא רעוועקצוס ,ךיא .ןשױװצּפָא ,סרענַאזיטרַאּפ ,זדנוא ידכ טלגנירעגמורַא

 ויא'ס .אנוש ןופ טנעָאנ ןּפמוז ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז עלעדיירפ ןייז

 "טימ טָאה רעוועקצוס .ןטונימ עטצעל ערעזדנוא ןענעז סָאד זַא ,רָאלק ןעוועג

 :טרעטסילפעגסיוא ןוא רימ וצ רעװלָאװער םעד ןגיוצעגסיוא לָאמַא

 | !עקרעמש ,םענ ---

 .טרעדנווורַאפ ךיז בָאה ךיא

 טשינ טסלָאז ,רעבָא קנעדעג -- ןזָאלעגכָאנ טשינ רע טָאה --- םענ ,ונ ---

 .ןעקדיירפ ךָאנרעד ,ךימ וטסיש טשרעוצ .ןרעשופרַאפ

 -- -- ?ךימ --- רעוו ןוא ---

 ,רעפטנע ןייז ןעמוקעג זיא --- ...ןשטייד יד טשינ רָאנ ---

 :עװקסָאמ ןוא ענליוו רעשיטעווָאס רעד ןיא ןרעוועקצוס טימ
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 ך | ב 5 מט ַא ז

 ,טבילַאב ,טנעקרענָא ,טמירַאב

 -עטַאר :טביולרעד טשינ זיא סע סָאװ ,רעדיוװ רע טוט רעבָא טרָאד ךיוא
 ,תורצוא-רוטלוק עשידיי טעװ

 סכנה+ 
 ,ןענָאילימ ןופ קילבקירוצ ןיא ןבעל קיצנייא ןַא טרעוװ רעבָא זיא סָאװ

 ? ק ל ָא פ --- ויא ןעמָאנ ןייז סָאװ
 טעװ ,דנַאל ןיא ןביילב לָאז רע ביוא זַא ,ןשינערעהוצנָא םיא טיג ןעמ

 ערעדנא ךָאנ וצ טגָאז ןעמ .סעימערּפ"ןילַאטס יד ןופ ענייא ןעמוקַאב רע
 ...ןקילג

 ,דָאירעּפ םענעי ןײז ןגעוו ןלייצרעד ,ךיא ףָאה ,ןײלַא רעוועקצוס טעוו
 -ַאק עטסשיטַאמַארד ןוא עטסשיָארעה יד ןופ ענייא ןעוועג טלָאװ סָאד סָאװ
 ,עטכישעג רעזדנוא ןופ ןעלטיּפ

 -טעלב קילדנעצ רָאּפ ַא ןגיל ,סערייא סָאנעוב ןיא ,שיטביירש ןיימ ןיא
 יוװ ןעניד טפרַאדַאב ןבָאה סָאװ ,ָאטעג רענליוו ןיא ענעבירשעג ,ןציטָאנ ךעל
 יד טציא רעבָא ןעמ טמענ וװ .עיפַארגָאנָאמ רעוועקצוס ַא וצ לַאירעטַאמ
 | ?טעברַא רעסיורג ַאזַא וצ ןעמענ וצ ךיז טייקיאור

 -יסיירד ןייק ךָאנ רע זיא ,ןציטָאנ יד טכַאמעג בָאה ךיא ןעוו טלָאמעד
 .ןעוועג טשינ רעק

 ךָאנ ,טציא טשרע זַא ,טכַארט ַא ביג ךיא ןעוו ,רעניימ רבח ,רעוועקצוס
 -- רָאי 40 םיק ריד טרעװ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנובעלרעביא ליפיוזַא
 ,ןרָא" עקידנעמוק ענייד ןופ ןתעל-תעמ עלַא ךיוא ךיא שטנעב

 .1088 ינוי ,ָאלוַאּפױַאס
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 שטינ ימַאימ ןיא ןשַא םולש יינ

 ?שא םולש טניווװ ווו

 בָאה םענייא ייב טינ ,סערדַא םעד רימ ייב טגערפעג טָאה רענייא טינ

 .סערדַא םעד טגערפעג ךיא
 ףיוא קרָאיײוינ ןיא טרָאניױװו סרעלעטשטפירש םעד ןבעגעג רימ טָאה ןעמ

 ,סערדַא ןייז טגערפעג ןײלַא ןשַא םולש בָאה ךיא ןעוו ,וויירד דייסרעוויר 5

 ןייז טָאה ,1949 רָאי ןיא ,זירַאּפ ןיא ,עפַאק ןיא ןפָארטעג םיא בָאה ךיא ןעוו

 ןָאדנָאל ןיא טניוװ עטַאט רעד זַא ,טרעפטעגעג רעטכָאט עקידנטיילגאב םיא

 טניוװ ׁשַא זַא ,טגָאזעג רעבָא ןעמ טָאה ,טייצ רענעי ןיא .ןעמאזוצ ריא טימ

 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ארעיוויר רעשיזיוצנארפ רעד ייב ץעגרע עליוו ןייז ןיא

 -עגנָא ןלָאט ןוא גרעב עראברעדנווו ןשיװצ ,רימ ןעמ טָאה עינרָאפילַאק ןיא

 ,טרָאד ןוא ןַאמ סאמָאט רעסיורג רעד טניוװ לצאלַאּפ םעד ןיא ,טסעז, :ןזיוו

 ךיז ךיא בָאה טציא .*שַא םולש רעסיורג רעזדנוא --- ץאלאּפ ןטייווצ ןיא

 ,ןָאדנָאל ןיא רעדניק ענייז וצ ןעניווו קעװַא זיא ׁשַא זַא ,טסווורעד

 ךָאנ ןיא ןשַא םולש טימ שינעגעגַאב ַא ןגעוו ןלייצרעד טציא ךיא לעװ

 קירוצ םישדח עכעלטע טימ ןיב ךיא וװ שטיב ימַאימ ןיא ,טרָאנױװ ַא

 | ,ןעוועג

 ריא טימ טשטנעבעג זיא סָאװ ןטאטש 49 ענעי ןופ ענייא זיא אדירָאלּפ

 ,הביבס רעקידנדעדןג ריא טימ ןוא רָאי ץנַאג ַא טאמילק ןעמערַאװ

 עטקינייארַאפ יד ןופ גנורעקלעפַאב יד ןעוו ,קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ טימ

 ןעמ טָאה ,*עקירעמַא ןכאמ; ןיא טעװערָאהרַאפ קראטש ןעוועג זיא ןטאטש

 ןעוו טשרע .טגָאמרַאפ דנאל סָאד סָאװ םעד ףיוא טקוקעגמוא קינײװ ךָאנ ךיז

 -ערַאהעגסױא יד טָאה ,זיא יז סָאװ סָאד ןרעוו וצ ןביוהעגנָא טָאה עקירעמַא

 "רעד ןוא ןקוקמורַא ןביוהעגנָא ךיז גנורעקלעפַאב עטעבראעגפיורַא ןוא עטעװ

 ןארַאפ ךיוא זיא שיורעגנענישַאמ ןוא ךיורנעמיוק ,ּפַאשציװש רעסיוא זַא ,ןעז

 -טנוזעג ,עקידנלייה ,ןעמי עקילַאװכ ,דרע ענירג ,למיה רעיולב ןטַאטש יד ןיא

 | ,טפול עקידנכַאמ

 יד וצ ,סעיצַאקַאװ ףיוא ןטאטשדןדעדזג יד ןיא ןעיצ ןבױהעגנָא ןבָאה

 ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ ױזַא יו טסווועג רעירפ ךיוא ןבָאה עכלעוו עכייר

 .רעטעברַא ןוא עטמאַָאב ,סעכָאלעמלַאב ,םירחוס עניילק ךיוא

 -טּפיױה יד סָאװרַאפ ןעמענַאב טינ ןענעק לשמל רעניטנעגרַא יו ױזַא ןוא

 ,סערייא סָאנעוב עקיטפולטכעלש ,עסאנ יד ןרָאװעג זיא דנאל רעייז ןופ טָאטש
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 רו ב 7 ס או

 ןטכַארטרעד טינ ןטאטש עטקיניײארַאפ יד ןופ רעניוונייא ךיוא ןענעק ױזַא
 ץעגרע טצעזַאב טינ טלעװ רעד ןופ טָאטש עטסערג יד ךיז טָאה סָאװרַאפ
 ןטלָאװ רעניווװנייא יד וװ ,גערב"-םי רעדירָאלּפ רעדָא עינרָאפילַאק םייב
 סע ןבָאה יז יװ ןבעל ןרעקידהאנה ַא ןיא ,ןרעטנוזעג ַא יא ןבָאה טנעקעג
 ,קרָאי-ינ ןיא ןעלמיה עטערומכרַאפ יד רעטנוא

 ,עקירעמַא-ןופצ ןיא ןטַאטש עקידרעמוז-רָאיצנַאג יד רעטציא ןסקַאװ
 ,ךיוא טאטש רעדירָאלפ

 -ורּפָא רעד טאטש םעד ןיא זיא טָאטשךןענָאילימ ַא וצ ןסקאוועגסיוא
 רעקידתונ:ש רעד טימ "תופתוש; ןיא ןיירַא זיא סָאװ שטיב ימאימ טרָא
 ,ימאימ טָאטש

 ליוו ןבירשעג לָאמַא שטיב ימַאימ ןגעוו ןיוש בָאה ךיא סָאװ םעד וצ
 עכלעוו ,רעניווונייא עשידיי עקיטרָאד יד ןופ ךס ַא זַא ,ןענָאמרעד ךָאנ ךיא
 ױזַא ,טָאטש יד טינ ןענעקרעד ,ןרָאי רעמ סעּפע רעדָא קילדנעצ ַא ָאד ןעניווװ
 ,טרעדנעעג יוברעדנאנופ ןופ ךיז יז טָאה

 יד ,םיריבג עסיורג רָאג יד זַא ,טרעדנעעג ליפיוזַא ףיוא ךיז טָאה יז
 זיא (גערב-םי) שטיב רעייז ןופ סָאװ ןעזוצ קידנענעק טשינ ,ןטַארקָאטסירַא
 גערבמי רענעדליג רעד ...ןטרָאד ןופ ןעיצסױרַא ךיז ןעמונעג ןבָאה ,ןרָאװעג
 | ...ןרָאװעג קידָאכמע וצ זיא גערב"םי

 -וצקעװַא הביס ןייק .רענָאילימ ןייק טינ לייוורעד ךָאנ זיא ׁשֵא םולש
 -ָאפנָא יד ןכַאמ סע סָאװ רעדימרַאה ןסיורג וצ םעד בילוצ ,ןענאד ןופ ןרָאפ
 ףיוא ,למוט ןופ טייז ַא ןיא ךיז טייטש עליו ןייַז ,טשינ רע טָאה ,עקידנר
 -ַאב ,רעטצנעפ ןוא ריט ךרוד ןיירַא טקוק סָאװ רעסַאװ'ס ןוא עלעזדניא ןַא
 : ,ןייא טגיוו ,טקיאור

 8 יא
2 

 ןעמוקעג זיא שא םולש סָאװ דובכ רעסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא'ס
 ,ןירַא בוטש ןיא םיא וצ ןעמענ ךימ ןישַאמ ןייז סימ

 ןופ ףיוה ןקיטכיל גונעג ךיוא ױזַא ןפיוא ןָאטעג ןייש א טָאה סע
 ןסיורג ןופ טלַאטשעג עשיטעטסעיַאמ ,עכיוה יד ,םיובגינָאה טניירפ עניימ
 ,רעלעטשטפירש

 -- טרעטסילפעגסיוא טניירפ ַא טָאה --- ןגיוב טינ ךיז טזָאל רע ---
 ...רָאי קיצעביז ענייז רַאפ טינ ןוא ןשטנעמ רַאפ טיג

 ךָאנ רעדייא ןפורעגסיוא שא טָאה --- טעברַא רעד ןופ טמוק סָאד --
 ַא ,טנַאה רעטכער רעד ףיוא טגָארט רע סָאװרַאפ ,ןגערפ טלָאװעג בָאה ךיא
 ךימ טָאה .ןביירש ליפוצ ןופ סע טמוק סיוועג --- .ןעמיר םענרעדעל ןטיירב
 ,טנַאהביירש יד ןקיטסעפנייא טהצעעג רָאטקָאד רעד

 ןסעיינ עטצעל יד םיא ןריסערעטניא סע .ןישַאמ ןייז ׁשַא טריפ רעכיז
 ןָא םיא ןעמוק סע .דמערפ םיא זיא ץלַא טשינ .בושי ןשידיי רעניטנעגרַא ןיא
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 יק ס גי ג ר עש טַא ק .ש

 םיבשות רעניטנעגרַא ערעדנַא טימ .ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עניטנעגרַא ןופ

 .טבעלעגפיונוצ טוג ןעוועג וליפַא רע זיא

 גנולצולּפ רע טסייר -- ?טכַאמ סָאװ ,יקסלאגער טכַאמ סָאװ ןוא --- =

 טָאה טָא ...?םזאיזוטנע טימ ,ץרַאה טימ ױזַא ץלַא ךָאנ רע טדער --- רעביא

 ?טציא ןוא ,לָאמַא טדערעג רע

 :גערפ ךיא

 וצ סױרַא טזייו ריא סָאװ סערעטניא רעייא טול ,שא טניירפ ---

 ריא טלָאװ רשפא ,ןגערפ וצ ךייא טביולרעד ךיז ךיא טלָאװ ,בושי רעזדנוא

 ?עניטנעגרַא טייצ רעצרוק ַא ףיוא שטָאכ ןכוזַאב טלָאװעג

 עקידנדיימסױא ןַא ןבעגעג טָאה ׁשַא רָאנ ,סָאװרַאפ טינ סייוו ךיא

 ליו רע ליײוװ ,ןָאדנָאל ןיא ןצעזַאב וצ ךיז רע טביילק ,לכ םדוק .הבושת

 "גע ןטימ ןעמונרַאפ קרַאטש רע זיא ,תינשה ,רעדניק ענייז וצ טנעָאנ ןייז

 --- ןוא .ןאמָאר םעיינ ַא ןבייהנָא ןטימ ןוא ןאמָאר ַא ןקיד

 סע ןעװ ,גנודאלנייא ןַא ןעמונעגנָא שַא טלָאװ ,ריא טכַארט ,רשפא

 ?עיצוטיטסניא רעקידובכב ַא ןופ ןעמוקעג טלָאװ

 ףיוא קעװַא זיא שא יורפ .ןפָארטעג טינ םענייק רימ ןבָאה בוטש ןיא

 ׁשַא טָאה .גָאטױרּפָא ריא ןעװעג זיא טסניד רעד רַאפ .הביסמ-ןעיורפ ַא

 בָאה ךיא לייוו רַאפרעד רָאנ ןוא .שטנול ןקיכלימ ןטלַאק ַא טריוורעס ןיילַא

 רע סָאװ סעפעג סָאד ןשַאװ וצ טביולרעד רימ רע טָאה ,טרַאּפשעגניײא ךיז

 .ןשַאװ טלעטשעג ךיז ,סייבוצ רעזדנוא ךָאנ טָאה

 ןענעז סָאװ ,קנעב יד ךיז ףיוא ןליפ ןטלעז ץנַאג זַא ,ןָא ךיז טעז סע

 רעשימײה ךיז טליפ רע .ןשא םולש ,רעסַאװ גערב םייב טלעטשעגסיוא

 .ךיירגינעק סרעטסיימ םעד זיא ָאד .רעמיצ-טעברַא ןייז ןופ טנעװ יד ןשיווצ

 ,םירפס עטלַא ,ןדיבתכ -- ןקיטנַא ענעטלעז טימ טלגנירעגמורַא זיא רע

 "א ןוא ןבעוועג-טסנוק עטקיטשעג ,ּפמעל-הכונח ,ןדי ,ךעלסקיב-םימשב

 ,םירובה ענייז ןופ ןעגנוצעזרעב

 סרעיטשרָאפ טכוזַאב ךימ ןבָאה --- ׁשֵא טלייצרעד --- ןטכענ ---

 -ָארּפ יד ןגעו גנוניימ ןיימ טגערפעג ןבָאה ייז .ןעגנוטייצ רענאקירעמַא ןופ

 סרוק ןשידיײיטנַא םעד ןגעװ ןגָאז וצ בָאה ךיא סָאװ ןוא גָארּפ ןיא ןסעצ

 זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא .גנוריגער עשיטעווָאס יד טריפ סע סָאװ

 .ןלעטשרָאפ ךיז ןעק עיזַאטנַאפ עכעלשטנעמ יד סָאװ עטסכעלריקליוו סָאד

 .ןײטשרַאפ טינ ךיא ןעק ןעשעג טרָאפ טרָאד זיא סָאװ רעבָא

 .שַא טניירפ .ןעוועג טרָאד ךָאד טייז ריא ---

 וצ שטַאּפ ַא ןבילרעד טנעקעג ךיז טָאה סָאװ טסַאג ַא יװ רעבָא ---

 ןעמונעג רימ טָאה ווָאקאווטיל ןעוו *!גונעג, ןעיירשסיוא ןוא שיט ןיא ןָאט

 רעטסיאורַאב ַא ךָאנרעד ןוא ןרָאװעג ליטש עלייוו ַא זיא שַא --- ...רסומ ןגָאז

 רעמַאה ןשיוצ; ןיא טלייצרעד ריא סָאװ םעד טול רעבָא -- טצעזעגרַאפ

 "עגרעביא רימ ןבָאה סע סָאװ ,טלייצרעד ןאמסָארג השמ סָאװ ,"ּפרעס ןוא
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 ו ב ל מ ַא ז

 ,ןטסינומָאק ענעזעװעג ייז ןשיװצ ןוא ,ןדיי עטושּפ ערעדנַא ךָאנ ןבעג
 .ןכַאז עכעלפיירגַאבמוא רָאפ ןטרָאד ךָאד טמוק

 זיא ןסייוו ךיא ןוא ריא סָאװ סָאד ןוא --- ךיא גָאז --- שַא טניירפ ---
 ,טשרעה ןטרָאד סָאװ עקיליורג סָאד ןגעק ןּפָארט-םי ַא יװ ץלַא ךָאנ

 ,גנאל ,גנאל ןגיוצעג ךיז ןבָאה טדערעג ןבָאה רימ סָאװ ןטונימ רָאּפ יד

 פא
+ 

 ?שא םולש טציא טביירש סָאװ

 זיא רעגעלרַאפ רענאקירעמַא עסיורג יד ןופ םענייא ןופ גָאלַאטַאק ןיא

 קרעו עטסעיינ סָאד ןבעגוצסיױרַא טיירג גאלרַאפ רעד זַא ,טגָאזעגנָא ןיוש

 ,"טלפוו רעטרעטשעצ ַא ןופ סרעיוב יד; ןעמָאנ ןרעטנוא ןשא ןופ

 ףיוא טרעלק --- קיטרַאפ ןצנַאג ןיא טינ ךָאנ רעבָא זיא קרעוו סָאד ---

 ןַא לטיּפַאק עטצעל סָאד ךיז רַאפ ןיוש בָאה ךיא ,תמא --- .רעטסיימ רעד

 ,עטסרעװש סָאד זיא עטצעל סָאד עקַאט רעבָא ,סנבירשעגנָא

 | ןאמָאר םעיינ ןייז ןופ טלַאהניא םעד טלייצרעד שַא
 -לַאב ַא ייב יו ,םערָא --- תישארב רעד .עקירעמַא ןיא ןדיי תורוד ריפ

 וצ לסיבַא ךיז טקנעב סע .לביטש-תוקחד רעד ןיא ,רעדיינש ַא ,עכָאלעמ
 רעבָא טייצ עיינ יד .ןטייצ *עטוג, יד וצ ,עּפָאריײא ןיא םייה רעטלַא רעד
 ןיק טינ רָאג זיא טיורב לקיטש ַא ףיוא ןענידרַאפ וצ .קידתוירזכא זיא
 ןסערּפסױא טנעילק ַא עכָאלעמלַאב םעד וצ טמוק ,םויה יהיו .ןינע רעטכייל
 טרעדיײנש עשידיי סָאד ןוא קעװַא ןיוש זיא טנעילק רעד ןעוו .גוצנַא ןַא
 א ףיוא ןזייאסערּפ סָאד ןָא ןָא ךיז טפערט ,גוצנָא םעד ןסערּפ ןיא טלַאה
 סָאד .ענעשעק ַא ןופ סױרַא טעשטראטש סָאװ ךַאז רעקיטאלג ןייק טיג
 שמוס ענייפ ץנַאג ַא טרָאד טניפעג ןוא ענעשעק יד סיוא טרעק לרעדייגש
 ,טלעג

 עטוג ןבָאה רעדניק ,תולד רעד טפייפ בוטש ןיא ?ןבעגּפָא טינ ?ןבעגּפָא
 סָאד ןבעגּפָא טינ .דומיל רכש ןייק ףיױא ייז רַאפ ָאטינ זיא ,ךעלּפעק
 "רע ןיא טבעלעג ןבעל ץנַאג ַא ,שטייטס :;ןסיוועג רעד טקינייּפ --- טלעג
 רעד ,רעקידרעטיצ ַא ןיירַא טלַאפ ,תובשחמ יד ןיא ,טָא ןוא ...ןיא ,טייק ?כעל
 ןייז ןזָאלעגרעביא רע טָאה -- רע טגערפ --- רשפא ,רשפא ,רשפא :טגעילק
 ?ענייז טינ ךיוא זיא סָאװ ,טלעג

 יד ןיא ךאז ןייק זיא --- לרעדיינש סָאד טרעפטנע --- ןרעױדַאב םוצ ---
 ..ןגעלעג טינ סענעששק

 "אקירעמַא ןופ גנורעדליש שטיירב ַא ןעלקיווטנא וצ ןָא ךיז טבייה ָאד
 ןקילָאמַא ןייז טכוז ןוא דייר טרעװ לרעדיינש סָאד .ןבעל ןשידיי רענ
 ףסיורג ןבָאה רעדניק יד .ןעניפעג טינ םיא ןעק ןוא ,קאלַאּפ ַא ,טנעילק
 -ץטאט עטלַא ןָאט בילוצ ַא יו רָאנ זיא טייקשידיי עצנַאג רעייז ןוא ןקירבַאפ
 -שידיי ןופ טרעטייוורעד ןצנאגניא ןענעז ,ךיירנייטש ,ךעלקינייא יד .עמאמ
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 יק ס נג יג ר עש טַא ק .ש

 ןריפ סע ןבעלירעגייטש ַא רַאפ סָאװ וצ ךיז ייז ןרעה קזוח טימ ןוא טייק

 | .ייעבאב-עדייז

 ,לרעדיינש סָאד סא ךעלדנע טניפעג גנורעדליש רעד ןופ גנַאג ןיא

 "עו .בילוצ ,קַאלָאּפ ןופ רבק םעד סיוא טניפעג סָאװ ,יקסלַאװָאק חלג םעד

 ,החּפשמ עשידיי עשיריבג יד ןעמוקעגפיוא זיא סע טלעג סעמ

 לרעדיינש סָאד ?ןבעל ןופ ןיז רעד זיא סָאװ .חלג ןטימ םיחוכיוו עגנַאל

 ןעיוב טזָאל .קאלָאּפ ןופ רבק ןפיוא הבצמ ענייפ ַא טלעטש ,הקדצ טלייט

 טלטג'ס ןעלצנערטעצ ןופ ןדירפוצ טינ רָאג זיא החּפשמ יד .סעיצוטיטסניא

 -ָאמַא סָאד טשרעוצ טליּפשרַאפ ףמַאק ןיא ...ןטפעשעג עקידהסנכה טשינ ףיוא

 רעבָא .לרעדיינש עקיל

 טא ראואאא ראאאא ראאאהאא ההמאא או אאאאאא יהואא יאאאההא יאאאאא יי  י  לא  ל  טעא אאא  ךאואא א או

 רעד ןיא .יצַאנ ןגעק המחלמ ןיא ןיירַא ןטערט ןטאטש עטקינייארַאפ יד

 "יא ךיא ךיז טניפעג טנעניטנָאק ןשיאעּפָאריײא ןפיוא ײמרַא רענאקירעטַא

 ןוא ךרוד זַיֹא רוחב רעגנוי רעד .לרעדיינש ןופ ךעלקינייארוא יד ןופ רענ

 "עג יד טינ טסייוװ .םאטשּפָא ןייז ןופ טינ טסייוו .רענאקירעמַא ןַא ךרוד

 "עטַאט ןעמעוו ןופ עדייז-רעטלע ןייז טינ וליפַא ןעק .קלָאפ ןייז ןופ עטכיש

 ,טלייצרעד טינ טעמכ םיא ןבָאה עמאמ

 טיירפַאב סיוארָאפ שרַאמ ריא ןיא ןוא טגיז ײמרַא רענאקירעמַא יד

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשיצַאנ יד ןופ ענעגנַאפעג רעטנזיוט יז

 "רע םוצ .קורדנייא ןטסקילױרג םעד רוחב ןפיוא ןכאמ ענעגנאפעג יד

 .סנױזַא רע טפערט עיזַאטנַאפ ןייז ןיא ןוא ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטש

 :טקישרַאפ ָאד ייז ןעמ טָאה סָאװרַאפ ,ענעגנאפעג יד ייז ןענעז רעוו

 !ןדיי ןדיי ,ןדיי :הבושת ןייא טעמכ טמוקַאב רע

 עדייז רעד זא ,טדערעג ןעמ טָאה בוטש ןיא יטרַאּפ ַא ייב ,ָאי ???ןדיי

 ַא טקידערּפעג טָאה סע וװ לּפמעט ַא ןיא רַאי ןיא לָאמנייא ןעגנַאגעג זיא

 !דיי ַא ךיוא ךָאד ,טַאדלָאס רענַאקירעמַא רעד ,רע זיא ױזַא ביוא ,יַאבַאר

 ַא רָאפ טמוק סע .ןוז רעייז עמאמ-עטַאט טינ ןענעקרעד ווירב יד ןופ

 "עגקעװַא םעד טנָאמרעד ןעמ .החּפשמ רעקסרענָאילימ רעד ןיא עיצולָאװער

 .ןדייז-רעטלע םענעזָאלרַאפ ןוא ןטלַא םענעסיוטש

 יעטדמערפעגּפָא ענייז ןשיוװצ טכַארבעגקירוצ רע טרעװ דובכ טימ

 קירוצ טמוק סָאװ רעגנוי רעד ןוא רעקשטיטלא רעד .רענעגייא ןרעוװו עכלעוו

 ןעױבּפָא ןיא החּפשמ עצנַאג יד *תופתוש, ןיא ןײרַא ןעמענ --- ,טנָארפ ןיפ

 "נא יצַאנ יד ךרוד זיא סָאװ ,טלעו רעטרעטשעצ רעד ןופ לייט ַא שטָאכ

 .טעטכינרַאפ ןרָאװעג ןלאד

 --- ןוא
 עשידיי סָאד ןרָאװעג טעטכינרַאפ ךיוא ךָאד זיא ,עטרעטשעצ סָאד ןיא

 .ןעיובּפָא סָאד ךָאד ןעמ ףרַאד
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 .1048 קרַאירינ ןיא םערגנַאק-רוטלוק ןופ רָאּפנעמַאזוצ ןפיוא



 קסנינרעשטַאק .ש ןוא ינראשט ,ד

 .עירָאטַאנַאסיטרעביל ןיא

 .2 יה

 יעשןדנַא סָאל ןיא יקטנינרעשטַאק .ש

 .1940 ,עינרָאפילַאק ,סעל = - י

 ,לַאערטנַאמ ןיא יקסניגרעשטַאק .,ש

 .1953 ,עדַאנַאק



 ד ו בל מ ַא זי

 יז .רעצנַאג ,רענעגייא טרעװ החּפשמ ענעסירעצ ,עטגייווצרַאפ יד
 ,טלעו עשידיי יד ,טלעװ עטרעטשעצ יד ןעױבּפָא ןיא ןָאטעגנײרַא ןרעוו
 = -- -- -- טלעוו ענעגייא רעייז

 -ידלושטנַא ןטעבעג טָאה רע .טנעיילעג ׁשַא טָאה לטיּפַאק עטצעל סָאד = |
 -ןייא טינ .טינ רעבָא ךיז טגיל סע .רעקידנגיל ַא ןענעייל טעװ רע סָאװ גנוק
 .קידנענעייל ץלַא ןוא רעדיוװ ךיז טגייל ,טציז ,ךיז רע טלעטש לָאמ

 "אמָאר רעקידחמחלמ רַאפ ןייז ןופ ןאמָאר רעשישַא רעשיּפיט ַא זיא'ס
 חלג םעד רעהַא ןעגנערבנײרַא סָאד יצ טינ וליּפַא סייוו ךיא ,ײרעלַאג-ןענ
 יד ןיא ןבעל שידיי לטיּפַאק טנאסערעטניא ַא רעבָא .סעיינ סעּפע זיא
 ,ןייז רעכיז סע טעװ ,שא םולש חסונ ,ןטאטש

 -- .סנקור יד ןופ תויתוא-ןפילגָארעה סױרַא ןקוק עפאש"רעכיב ןופ
 זיא סָאד -- רעטסיימ רעד ןדירפוצ זיא -- ןאּפאי ןופ ןעמוקעגנָא טשרע
 .גנוצעזרעביא רעשינָאּפאי ןיא "תרצנ ןופ ןַאמ רעד?

 -רַאפ רע רעבָא .רעכיב ענייז ןופ ךייר רָאג זיא שא זַא ,סיוא טמוק סע
 ןבעגעג טינ טָאה רע זַא ,טלעג גונעג םיא טסָאק החּפשמ יד זַא ,טרעכיז
 ןעמענּפָא טגעלפ רע סָאװ תוריכש יד ןוא קרַאמ ןיא ןייג וצ יורפ ןייז טּפָא
 -נַא םינימ ענעדיײשרַאפ ןפיוקנייא ןיא ןָאטרַאפ רע טגעלפ *סטרעװרָאפ,, ןופ
 | ,גנולמאז ןייז וצ ןקיס

 שכלעו ,קרעװ עטצעל ענייז ןגעוו ןדייר וצ ןטימעגסיוא ןבָאה רימ
 .קיטסיצילבוּפ רעשידיי רעד ןיא תועד-יקולח עפרַאש ןפורעגסױרַא ןבָאה

 -צייוו םייח .פָארּפ סָאװ טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה סגעווקירוצ קידנרָאפ
 ,זייו ןעפיטס יאבַאר ןגעוו טגָאזעג לָאמַא טָאה ל"ז ןַאמ

 עקידיל סָאד יװ זיא -- ןַאמצייוו טגָאזעג טָאה --- זיו יאבַאר ---|
 ...טנעמאטסעט םעיינ ןוא ןטלַא ןשיוצ לטעלב

 ןשַא ןגעו ךיוא טגָאזעג עבלעז סָאד טָאה ןעמ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא
 זדנוא ייב ןשא טימ ךָאנ טלַאה ,טכַארטעג ךימ ךיא בָאה ,ױזַא ,ביוא

 ותומ ירחַא ןוא) ןבעל ןייז ייב ךָאנ טָאה זייוו יאבַאר ביוא .טכעלש טינ ןדיי
 ךובכ ליפ ױזַא (טגָאזעגכָאנ טָאה ןעמ םיחבש לפיוו טדערעגּפָא ךָאד זיא
 טציא םיא טלַאה ןעמ ןוא ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טאהעג
 טנידרַאפ תוחּפה לכל שא םולש רעטסיײימ רעד טָאה ,דיי ןסיורג ַא רַאפ
 ,רעקינייוו טינ ףיוא

 ןדיי ןענָאילימ טקריוואב ןבָאה ןענאמָאר "סוטסירק; סשא םולש טינ
 ןטלַאה סע סָאװ ,סעגָאגאניס יד ןיא תושרד ןרעה וצ עקירעמַא-ןופצ ןיא
 סָאד ןרעה סע יװ יױזַא ,סעיגילער ערעדנַא ןופ עכעלטסייג שנעדאלעגנייא
 ,סעכריק ענעדיישרַאפ ןופ םיללּפתמ יד סיַאבַאר זופ עבלעז

 ,רעטסיימ םעד טקריװַאב טָאה ןבעל סָאד זַא ,טלַאה ךיא
 -אקירעמַא םעד רַאפ הפוקת רעכעלקילג רעקיטציא רעד ןיא ביוא ןוא
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 ןענעז ,טײקנַארקידמש יד ךיוא ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ זיא בושי ןשידיי רענ

 ןײק וליּפַא ןעגנערב וצ לגוסמ טינ ,ןשא םולש ןופ קרעװ עטנָאמרעד יד

 | .ןדיי ןשיוצ תאלוח רעד-טָא ןופ ןעמָאטּפמיס

 -עטשטפירש רעסיורג רעד סָאװ ןסָארדרַאפ קראטש רָאנ רימ טָאה סע

 םיה דע סע טזייוװ ןוא ןזיװעגסױרַא סערעטניא קינײװ ױזַא טָאה רעל

 .רעלטסניק ןוא רעביירשדןגעלָאק הרצ תֹע ןַא ןיא ףליה וצ ןעמוק ןיא ,סױלַא

 ו ל י פ ַא ..ןטנערוקנָאק גונעג רע טָאה טיבעג םעד ףיוא רעבָא

 יקרַאטש ױזַא םיא ןפמעקַאב עכלעו י ד ןשיװצ

222 



 רעניירש עשידיי ערעדנא ןוא שטיוואר ךלמ

 ןובשח ןייז ףיוא ןבָאה וצ דובכ רעד סיוא רעכיז טלַאפ ןשטיװַאר ךלמ
 רעד ןיא טריפעגניירַא טָאה רע עכלעוו סרעביירש ןופ ןעמענ לָאצ עטסערג יד
 | .רוטַארעטיל רעשידיי

 ?טייקילעפוצ ַא סָאד זיא

 טנעייל רָאנ טשינ .,ןדיי ייב רענעייל רעטסערג רעד זיא שטיװַאר ,ןיינ

 -יישרַאפ ףיוא ּפָא ךיז טפור ןוא שידיי ןיא טניישרעד סע סָאװ ץלַא טעמכ רע
 ץלַא טנעייל רע רָאנ ,טייקיטעט-ןעייל ןייז טימ תוכייש ןיא ןעמעלבָארּפ ענעד

 וליפא ןוא סרעביירש-סרעביײהנָא ערעטלע ןוא ערעגניי סָאװ ןטּפירקסונַאמ
 | .וצ םיא ןקיש סרעביירש עטנעקרענא ןיוש

 ,ןשטיװַאר ןופ טרעהעג ךיא בָאה -- ןגיוא יד סיוא ךיז ןעייל ךיא ---
 ייב זיא גנוטייצ וליפא ןוא ךוב רעדעי .ןענעייל םתס ןייק טשינ זיא סע ןוא
 .ןעגנוקרעמַאב רועיש ַא ןָא טימ ןבירשרַאפ ןשטיװַאר

 -גגָאזוצ סרעבייהנָא ךס ַא ןיא טקרעמַאב שטיװַאר ךיוא טָאה רַאפרעד
 טימ טרידנַאּפסערָאק ןוא ןבירשעג ,טקיטומרעד ייז טָאה ןוא ןטנַאלַאט עקיד
 ,ייז

 ץלַא ןופ ווירב ליפױזַא טשינ טמוקַאב סרעביירש עשידיי ןופ רענייק
 : --- לייוו ,שטיוװַאר יו טלעוו ןקע

 טשינ ווירב ַא ףיוא לָאז רע זַא ,לֵַאפ ַא ןפערט טשינ םיא ייב ןעק סע
 ,יייטפטנע

 סע יו סרעביירש עשידיי ייב םַאזטעברַא ױזַא ןייז לָאז סע רעװ ןטי ץז
 .שטיוװַאר ךלמ זיא

 -ופ ןייק טשינ ןפוא םושב זיא ,רעכיב (18) יח ענענישרעד טשרע זיב יד
 רָאנ זיא סע ,טייקיטעט רעשירעפעש ןרָאי קיצרעפ ענייז ןופ טַאטלוזער רעל
 -עד) טייצ רעד רַאפ טָאה רבחמ רעד סָאװ םעד ןופ גנו לג יי פשּפ א ןַא
 -טנפערַאפ ("לעווש רעד ףיוא, רעדיל טנגוי לכיב ַא טימ 1912 ןיא טריטוב
 ,טּפירקסונַאמ ןיא ךָאנ טָאה ןוא טכעל

 ןיא ןעוועג ץלַאץלַא טלָאװ רעדעפ סעשטיװַאר ןופ ןעוו וליפא רעבָא
 הדמתה עקיניב יד ןזייוורעד טנעקעג טשינ ץלַא ךָאנ סע טלָאװ ,םרָאפכוב
 ,טכענ ןוא געט ענייז ןופ

 ןופ ךיוא זיא רָאנ ,דימתמ רעשירַארעטיל-שידיי רָאנ טשינ זיא שטיוואר
 -רוטלוק רעזדנוא ןיא רעטעברַאצרַאװש עטסנבעגעגרעביא עטלייצעג יד
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 -- ןוא רעטינש ,רעסיײריזָארג-דליװ ,רעצנַאלפ-רעייז ,רערעקַא זיא רע .ןטרָאג

 .רעסינעג יד עלַא רימ ןענעז ןעמַאזוצ םיא טימ

 "ערקעס םעד ,ןשטיוואר ןגעוו תוישעמ עװַאקעשט גונעג טלייצרעד ןעמ

 | .עשרַאװ ןיא 123 עקצַאמָאלט ןופ רַאט

 בָאה ,עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ ןיא קעטָאילביב-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא

 :ןעגנולייצרעד יד-טָא ןופ טײקמערַאװ יד ןעזרעד ךיא

 "סיד ןוא גנונעדרָא ןגעוו טלייצרעד ָארויב ןייז ןיא שיט רערעביוז רעד

 | ,עיצוטיטסניא רעד ןופ ןילּפיצ

 -פױרַא ,ןקַאּפסױא ןוא ןקַאּפרַאפ ,רעכיב קעּפ עקיגָאװרעװש ןּפעלש ןיא

 ןענישַאמ-אשמ ףיוא רַאטנעװניא ןקירעביא ןוא קיטשלבעמ ,סנטסַאק ןדָאל

 יד ןופ ךיוא רָאנ רעסַאּפפױא ןֹוא רעריפנָא רעד רָאנ טשינ שטיוואר זיא

 טשינ ךיוא םעזעב ַא זיא ,רעמיצ ַא ןכַאמ ןייר ףרַאד ןעמ זַא ןוא ,רעטעברַא

 רעד טימ ןוא טפַאשביל טימ סע טוט רע .טנעה ענייז ןיא טייקנטלעז ןייק

 "יא רעבלעז רעד טימ .טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז יו הדמתה רעבלעז

 ,סנייא זיא ןעמַאזוצ ץלַא לייוו ,טייקנבעגעגרעב

 :ץַאלַאּפ-ןיווװ סעשטיוװַאר ןיא קוק ַא

 .רעמיצ רעקיטכיל רָאג ןייק טשינ ןוא רעסיורג ןייק טשינ

 טָאה ,רעסעב לסיבַא טשינ ביוא ,ןָאטעג טכַארט ַא ךיילג ךיא בָאה ױזַא;

 ,"טרערַאפ שטיװַאר ןעמעוו ַאזָאניּפש ךורב טניוװעג ךיוא רעכיז

 גערפ ַא גנילצולּפ םיא ךיא בָאה --- ?טכַאניײב טרָא ןַא ווו ריא טָאה ---

 עטייווצ יד טליפרעד ךיילג ןוא דיל ַא סקַאבלוק ןופ הרוש ַא טימ ןָאטעג

 ."טכַאלעצ קיטעמוא ךיז טָאה רע; יװ ,הרוש

 טלָאװ סָאװ ,לטעב עזָאניּפש סָאד ןָאטעג ןייש ַא טָאה לקניוו לקנוט ַא ןופ

 "עגטעב ןכײװ ןָא ןצנַאג ןיא .רעמַאק-הסיפת ַא ןיא ןעניפעג טפרַאדעג ךיז

 יעיצַארָאקעד יד זיא קעדוצ רעיורג ַא ,עלעשיק טרַאה ןייא ,טנַאװ

 "עגנָא עילעטס רעד זיב סעצילָאּפ יד רָאנ ןענעז ?םעװקַאב; ןוא סיורג

 .רעכיב טימ עטּפָארּפ

 ןיא ךיז ןגיל ןכַאזקורד ןוא ןטּפירקסונַאמ ,ןעגנולמַאז ,שעוו ,רעדיילק יד

 שיטביירש רעסיורג ַא ןוא ךעלקנעב עטסָארּפ רָאּפ ַא וצרעד .סטרעפוק עכיוה

 .טלעוו עקיבוטש סרעטכיד םעד זיא סָאד ןוא ---

 ?ןביולרעד טשינ רעמ ףיוא שטיװַאר ךיז ןעק

 -רעטכיד רעד זַא ,סייוו ךיא לייוו ,טגערפעג טשינ סָאד םיא בָאה ךיא

 :ןבעל ןיא גנַאג ןרעדנוזַאב ןייז ךיז טָאה שטיװַאר שטנעמ

 ןעגנוטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא טעברַאטימ סרעביירש םעד טיול

 ,ןבעל ןטוג ַא ןכַאמ טנעקעג שטיװַאר טלָאװ רעכיב ענייז טיול ,ןלַאנרושז ןוא

 טמַא ןייז ןופ רָאנ רע טיצ הנויח:טּפיוה ןייז .םעד ןופ טייוו רעבָא זיא סע

 עכלעוו ןרַארָאנָאה עקילעפוצ יד ,טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןופ רעריפנָא רעד יו
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 דו ב ל מ ַא ז

 ,רעייטשוצ ןסיורג ןופ רָאג טשינ ןענעז ןירַא טייצ וצ טייצ ןופ םיא ןלַאפ
 ,..ךָאד

 -ניא ךס ַא ןיא לָאצּפָא ןקידרדסכ ןייז טלָאצ ןוא דילגטימ ַא זיא שטיװַאר
 רעסערייא סָאנעוב ןיא ךיוא ייז ןשיוצ) .עדַאנַאק רעסיוא וליפא סעיצוטיטס
 ןוא ןפלָאהעג טָאה שטנעמ-רעטכיד רעד .(ןיירַאפ רעביירש-"גרעבמָאנ;
 ,ןשטנעמ-םתס ןוא ןגעלָאק-רעביירש םויה דע טפלעה

 -עגוצ שטיװַאר טָאה ,1946 רָאי ןיא ,ןלופ ןיא זַא ,ךיז טנָאמרעד סע
 םעד וצ גנורעייטשייב ןייז ,סרעביירש 10 וצ ןענישַאמביירש תונתמ טקיש
 יד ןיא ,קרָאיוינ ןיא ןיירַאפ רעביירשיץרּפ .ל .י םייב דנָאפ-םיטילּפ-רעביירש
 -סערג רעד טשינ עקַאט בוא ,עטסערג יד ןופ ןעוועג זיא ןרָאי המחלמ-ךָאנ
 ןבָאה ,ערעקידנענידרַאפ רעמ ,רעביירש ךס ַא ,ךס ַא שטָאכ ,רעייטשייב רעט
 -ךסומ רעבָא) ...טשינרָאג ןיטולחל ערעדנַא ןוא רעקינייװ ךס ַא טרעייטשעגייב
 ךיוא ידכ ךיז ןופ טרָאּפש שטיװַאר .(עסיורג רָאג ייז ןענעז רַאפרעד סעקינ
 יד ידכ טסָאּפטּפול ךרוד ןטלעז ווירב ענייז טקיש רע .ןבָאה ןלָאז ערעדנַא
 יד ןופ ךיוא זיא רע ..,טפול ןטימ קעװַא טשינ ןלָאז רעטלעג עטרָאּפשעגניײא
 ,ךוב שידיי ַא רַאפ דיז טרעײטשַאב רעדָא טפיוק סָאװ סרעביירש עקינייוו

 ,טלעוו עשידיי יד ןעמ טניפעג רדח ןייז ןיא
 -ַארעטיל עלַא ךָאװ וצ ךָאװ ןופ שטיװַאר טביילק סױא-רָאי ,ןייא-רָאי

 ןעמוקַאנ ןעלקיטרַא עקיטכיוו .ןעגנוטיײצגָאט עשידיי יד ןופ סעגַאלײב עשיר
 ,ןעלקיטרַא ענייז עלַא ןופ סעיּפָאק ,ץַאלּפ ןטמיטשַאב-יונעג רעייז טיא ייב
 -רָא ןבלעז ןיא ןגיל סע יוװ ױזַא ,עטרדסעגסיוא קירעהעג ןגיל ,ווירב ,רעדיל
 ,עטריסערדַא םיא וצ ןענעז סָאװ ןטּפירקסונַאמ ןוא ווירב רעטרעדנוה גנונעד
 םיא ךרוד ,סעיפַארגָאטָאפ ןופ רצוא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טָאה ׂשטיװַאר
 ,סרעוט-רוטלוק ןוא סרעלטסניק ,רעביירש עשידיי ןופ ,ןעמונעגּפָארַא ןײלַא

 ןגעוו קרעוװ שיטַאמַארד סיורג ַא ערעדנַא ןשיוצ טציא טביירש שטיוװַאר
 ליוו ןקידנערַאפ ,ןבױהעגנָא ןיוש זיא קרעװ סָאד .א יב נה וה יל א
 רעדייל .םיורגלימ ַא ןיא רענרעק יװ ןעיידיא ןוא רענעלּפ טימ לופ רע זיא רָאי קיצכעז ענייז וצ .םינּפ ןקיטכיל ַא טלעוו יד טָאה רדה ןייז ןופ טייקלקנוט רעד ןיא ,לארשי תנידמ ןיא ףרָאד ַא ןופ טייקיאור רעד ןיא רעפעש רעד סע
 .םיא ןופ ערעגניי ןגעלָאקרעּפ ענייז ןופ ךס ַא ךָאנ טשינ םיא ןטלַאה

 ,רענעט עשיטסימיסעּפ טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ווימָאמ -טייל רעד ןעוו וליפא ,ןריפסיוא עוויטיזָאּפ וצ דימת רעבָא ןריפ ןעגנוטכַארט -ַאב עקיטנורג ענייז .טסַאיזוטנע ןייק טשינ ןעמונעג ךות ןיא זיא שטיװַאר שטָאכ ,טייקיביײא-שידיי ןופ הנומא רעפיט ןייז ןיא טשינ ןביילג יז
 -עג וצ .קיאור וצ ןיוש .ןשינעעשעג עקידנריוורענעד-קיאורמוא ןיא טכַארטַאב ןוא קיאור ,ןטייצ עקיכָאק ןיא טציהעצ טשינ ,קַאװטיל רעטלַאק ַא יװ רע זיא רעטקַארַאכ ןייז טיול רעבָא ,רענעריובעג רענַאיצילַאג ַא זיא שטיװַאר

 ,ןסַאל
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 יק סנ י ג ר עש טַא ס .ש

 גוננעג רעטכיד םוצ ,סױרַא ךָאנ טפור ןוא ,ןפורעגסױרַא טָאה סָאד

 שטיװַאר .עטקיטכערַאב גונעג ןטלעז טשינ ,גנוניימ ןיימ טיול ןוא ,תומוערת

 ירעפעש עריא ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעטסטבילרַאפ רעד זיא

 זיא .טיוט ןכָאנ ןבעל ןגעוו קרעוו ענייז ןיא ןעגנוטיײדנָא גונעג טיג רע

 ןייז יװ טָאה רע עכלעוו ,האווצ ןייז .סנייא םיא ייב ןבעל ןוא רוטַארעטיל

 זַא ,ערעדנַא ןשיװצ טגָאז ,ןריפוצסיוא סע טרעכיזרַאפ קירעהעג ,רעגייטש

 יד רעביא ןטײרּפשעצ שַא םעד ןעמ לָאז ,רעּפרעק ןייז ןענערברַאפ ןכָאנ

 םלוע תיב גניר-רעטעברַא ןפיוא ןגיל עכלעוו סרעביירש עשידיי ןופ םירבק

 ןופ םענייא ןדעי טימ ןעמַאזוצ ןייז רעטיוט ַא וליפא ליוו רע .קרָאיײוינ ןיא

 .ןבעל םייב ייז טימ שיזיפ ןוא קיטסייג זיא רע יוװ ױזַא ,ייז

 "ידיי רעד ןיא טריפעגניירַא ךימ שטיװַאר ךיוא טָאה ,ערעדנַא ךס ַא יו

 -ביל טימ ןענָאמרעד וצ דובכ ןרעדנוזַאב ַא רַאפ ךיא טלַאה .רוטַארעטיל רעש

 ןשטיװַאר ןופ ןעמָאנ םעד גנורעראפ ןוא טפַאש

 "יל רעשידיי רעד ןיא םישעמ ענייז ךרוד טקיבייארַאפ ךיז טָאה רע

 רעזדנוא ןופ טייקידמויק יד ףיוא טלַאה סָאװ טייק ןיא גניר יד --- רוטַארעט

 .תונכס יילרעלכ ןופ קלָאפ

 ךָאנ רעבָא ךיז טָאה שטיװַאר ךלמ .רעטכיד ַא טמוק קלָאפ ןופ דובכ

 ךעלשטנעמ ַא וצ ךיוא טייקכעלנעזרעּפ רעשירעלטסניק ןייז ץוח ןביוהרעד

 ,הגרדמ רעכיוה

 "םירבח ענייז טפור ,"םימיה תירחאב היהו; ,דיל ַא ןיא ,רעטכיד רעד

 :"תוחול עיינ רָאּפ ַא ןטנַאילירב טימ יו, ןרערט ןופ ןצעזסיוא רעטכיד

 ,תוחול עטצעל --- תוחול עיינ יד טָא ןיא טרָאוװ עטשרע סָאד ןוא

 ,טרעטיילעג ןוא ןשַאװעג ןשידיי ןיא ,טולב ןיא

 -- הוהי טשינ --- רָאנ .ןייז יִכנָא ךיוא טעוו

 ."עטייווצ סָאד ,טרָאװ סָאד ןייז טרָאד טעוװ -- םדָא

 לא לא
 א

 ןעמ יוװ ךיא רעה --- סרעביירש עשידיי ערעדנַא יד ןענעז ווו ןוא ---

 ןופ לטיט ןיא ןענָאמרעד וצ ךיוא וצ טגָאז ריא עכלעוו ןגעוו --- ךימ טגערפ

 | | ?גנַאזעג-שטיוװַאר רעייא |

 :לטיט ַאזַא ןבעגעג בָאה ךיא סָאװרַאפ ןלייצרעד ךייא ךיא לעװ

 "רושז טסנוק ןטמירַאב רעזירַאּפ ןיא ךיז טָאה קירוצ רָאי ראּפ ַא טימ

 "יטירק ןטנַאקאב ןופ גנולדנַאהּפָא ערעסערג ַא ןזיװַאב (טסנוק) *רַא; לַאנ

 ןוא לכב לכה רעטַאעט ןטענָאירַאמ רעד; ןעמָאנ ןרעטנוא יער .ּפ ןאשז רעק

 ."סרעטַאעט רעזירַאּפ ערעדנַא

 -ַאעט רעזירַאּפ ןוא לכב לכה ,טרעדנווועג םיניבמ ךיז ןבָאה ,שטייטס
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 ױו ב  מ ַא ז

 החמש זיא ?זירַאּפ ןיא סרעטַאעט ערעסעב ןייק ָאטשינ ןעד זיא ?סרעט
 ?ןסקאוועגסיוא ױזַא לרעטַאעט סצרַאװש

 ַא ַאד ןענעז זירַאּפ ןיא ,רעקיטירק רעד טגָאזעג לקיטרַא ןיא טָאה ,ָאי
 ןיא ןעגנוגנידַאב יד ןיא *לכב לכה; רעבָא ,סרעטַאעט עסיורג ןוא ענייפ ךס
 טינשכרוד רעד יו רעמ זיא ,ןליּפש ןוא ןפַאש וצ סיוא םיא טמוק סע עכלעוו
 ךיז ןענעק ןוא ןטייקכעלגעמ עטסעב יד ןבָאה עכלעוו סרעטַאעט ערעדנַא ןופ
 ,טייקבעלטינשכרוד ןופ ןסײרסױרַא טשינ ךָאד

 -ַאפ ןענעז סע ןעוו וליפא ,טינשכרוד רעד יו רעמ זיא שטיװַאר ךלמ
 טינשכרוד רעד יװ רעמ ךיוא זיא שטיװַאר ךלמ ,סרעביירש ערעסערג ןַארי
 ,ןַארַאפ זדנוא ייב גונעג ךיוא ןענעז עכלעוו ןשטנעמ-סרעביירש יד ןשיװצ

 "נוזַאב ַא זיא סע סָאװרַאפ ,ןעמענַאב רעכיז טציא רענעייל רעד טעװ
 טָאה סע ןעמעוו שטיװַאר רָאי 60 טנייה טרעייפ ןעמ ןעוו בוט-םוי רערעד
 סָאװ רענגרעב עדניה ,עמַאמ עשידיי עקיצרַאה ַא ןריובעג רָאי 22 עריא וצי
 ,עיזעָאּפ ןופ טלעוו יד טַאהעג ביל ךיוא ןיילַא טָאה
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 "טניל עטנערנעגסיוא יד , ןופ רעטניד רעד

 עימערּפ - ביײל-רעפָאה יד ןרעלגירטש .מ ןלייטסיוא םוצ

 -שטנעמ זיב םירוסי עשילארָאמ ןוא עשיזיפ ןגָארטרעבירַא ןעק דיחי ַא

 ןזיירּפש םידיחי ערעדנא זא ,ךיוא רעבָא טפערט סע .ןטייקכעלגעמ עכעל

 סרעשרָאפ רַאפ ,עמעט ַא סרעביירש רַאפ ייז ןענעז .ץענערג ָאייד רעבירַא

 -יפ ןופ שינעפיט יד ןעוועטנורגרעד וצ ןכוז עלַא ,לאירעטַאמ רעטוג ַא ---

 .?ןטנעיצַאּפ, עכעלטינשכרוד-טינ יד ןופ יובעג ןקיטסייג ןוא ןשיז

 ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ ,קרעװ עשירארעטיל :אצוי לעוּפ רעד

 רעד ןופ יצ ,עיצַאּפוקָאײצַאנ רעד רעטנוא ןדיי ןגעו רעשרָאּפ רעד

 ןעמרָאפ עלַא וצ ןעמוקנָא ןזומ ךעלריטַאנ טעװ .,גנוטכינרַאפ רעשיטעווָאס

 .תופוקת ָאייד ּפֶא טלגיּפש סָאװ ,גנופַאש רעכעלשטנעמ ןופ

 .טעברַא עטכייל ןייק רָאג טינ

 -ג י ר סט ש י כ ד ר מ ןייז טעװ רעשרָאפ םעד רַאפ "בורג-ץלאמש, ַא

 ןרעװ טרַאשעגקעװַא ןלעװ ןטנעמוקָאד ןוא רעכיב טימ גרעב . ר פ ל

 ,רעלגירטש ןייא --- ןטייברַאפ טעװ עלַא יז .טייז ַא ןָא
 --- לייוו

 ןיא ללוכ זיא (קיטסילַאנרושז ,עזָארּפ ,גנוטכיד) גנופַאש סרעלגירטש

 .לארשי-םע ןופ ןוא לארשי 'ר ןופ ,םוקפיוא ןוא םוקמוא ןופ עכָאּפע יד ךיז

|/ = 

 "נורעדנאוו ,תובישי ,םירדח :ןעוועג ןענעז ןטעטיזרעווינוא סעלעטָאמ

 ,םיבושי עשידיי-שילױּפ ערעסערג ןוא ערענעלק רעקילדנעצ רעביא ןעג

 ,הרות ךָאנ טשרָאד --- ןוא רעגנוה רעקידשממ

 -תיב"נב ענייז ייב ןעוועג ןענעז ךיילג וצ *ןטייל, טימ ןענרעל ךיז

 :תומולח

 ,קרַאטש ןיוש זיא טיונ יד בוטש ןיא;

 :עיזַאטנַאפ יד טילג סרעטסעוװש יד ייב

 ָאד רָאנ זיא'ס חוכ לפיוו ןטעברַא טע'מ

 י-?עיזַאנמיג ןיא ןעלטָאמ ןקיש ןוא

 יַאּפ) "רוד ןדמערפ ַא ןיא, ךוב-רעדיל ןיא רעלגירטש טרעדליש ױזַא

 .ןרָאײרעדניק ענייז ןופ טנעמגארפ ַא (1947 ,זיר
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 דו ב 5 מ ַא ז

 דניק ַא .רעטקארַאכ ןייז סיוא טמערופ ,םיא טעוועטראהרַאפ טײקמערָא
 ןימ טרעװ טנלע רעד;) ...ןזָאלרַאפ יז זומ ןוא ,עמאמ"עטַאט ייב ךָאנ
 -סעווש ןביז ,טינ ערה ןיע ןייק ,טָאה רע .(רע טביירש -- ?עמַאמ עטייווצ
 ףיוא ןטיברַאפ ןרעוו ןזומ ייז רעבָא ,קרַאטש רָאג םיא ןביל עכלעוו ,סרעט
 ןרעוו עכלעוו ,ךעלטעטש עשיווטיל יד

 ,רעדירב ןוא רעטסעווש ענייז.
 ,לכיב סָאד דניירפ רעטנעָאנ ַא ןוא

 ...רעדיל ,ןעקנאדעג טביירשרַאפ רע ןכלעוו ןיא

 ַא ןיא רע .,ךעלכיב ןענעײל סָאד גנירג ןָא טשינ םיא טמוק סע
 ןיא קרעװ רעסערג ַא המחלמ רעד ךָאנ וליפַא טכעלטנפערַאפ) קיגרסומ
 -עגנײרַא וליפַא טרעװ רע .("רעקדעראווָאנ יד ןופ ןבעל ןופ, ,שיאערבעה
 ,ןקיווייל קידנענעייל הבישי רעד ןיא םיא טּפַאכ ןעמ ןעוו ,םרח ןיא טגייל

 תחנ ןבָאה ליװ ןעמ .ווירב עקיטעמוא םיא וצ ןעייגרעד בוטש ןופ
 ףיוא תוכימס עלעטָאמ טמוקַאב רָאי 16 וצ :יײז רע טיירפרעד .דיחידב ןופ
 ,תונבר

 סע .ןביירש ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טשינ רע טכַארט רעבָא תונבר ןופ
 רעד ןעוועג טרָאד זיא ,לָאמַא .שטשַאמַאז ןייק בוטש רעד וצ טינ םיא טיצ
 -מאה לשרעה) "םימכח תנשמ, רעד ,(שטשומַאז לארשי) "לארשי חצנ;
 קחצי ןוא -- ןוא רעגניטע המלש .,םיוברעדעצ רעדנאסקעלַא ,(רעגרוב
 !ץרּפ שובייל

 רעד ןיא טנשרירַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטסיײג ערעייז וצ טיצ םיא
 ;םיא רַאפ זיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא ,טָאטשטּפױה רעשיליוּפ

 ,רעקנעד ,רעטכיד ,עגולק טימ טָאטש ַא;
 ,ןקעטָאילביב -- רקיע עמאס רעד ןוא
 םעלַא רעביא ,םעלַא רעביא ןוא
 ."שידיי ןשירפ ןופ גנאלק רעיינ רעד

 זַא לטָאמ רעקירָאי 18 םיוק רעד טליפרעד טָאטש רעסיורג רעד ןיא
 ;זיא רע

 ,לגניי ןייק טינ ןיוש רעמ .2
 ,תורוד עיינ ראפ טינַארג ,לגיצ רָאנ
 -- לוגלג רעשירפ ַא ,םולח ַא שטָאכ
 ",סרוקיּפַא-הבישי ןטלַא ןַא ןופ

 טמוק רע ןעוו ,רעבָא .ר ע טליפ ױזַא ,..?לגניי ןייק טינ ןיוש רעמ
 ַא םיא ןעמ טיג ,טעברַא ןטעב עיצקאדער רעשידיי א ןיא ןיירא לָאמניײיא
 :גערפ
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 יל סנ יג ר עש טא ק .ש

 "?צלעגניי ,ָאד וטספרַאד סָאװ; ---

 יז יה == ךָאד |
 יז ןעוו ,ןבעגעגרעטנוא גנאל ןיוש רעכיז ךיז ןטלָאװ טינַארג ןוא לגיצ

 רעד יװ סמערוטש עשיזיפ עכלעזַא רוטַאנ רעד ןופ ןייטשסיוא ןפרַאד ןלָאז

 יד ןיא דלַאב ןלאפעגניירַא זיא רע ןעו ,טאהעג טָאה רעלגירטש לגניי

 וצ רעגאל ןופ ,ָאטעג וצ ָאטעג ןופ ןפרָאװעג םיא ןבָאה עכלעוו ,טנעהייצַאנ

 .רעמאקדזַאג וצ רעמאקזזַאג ןופ ,רעגָאל

 ענעטינארג ע ק י ט ס ײ ג ַא טליפעג ךיז ןיא טָאה רע לייוו רָאנ

 עשילארָאמ יד ןעמוקייב טנעקעג רע טָאה ,טייקטסעפ (ןגָאז ױזַא ןעמ ןעק)

 יד ןייטשוצסיוא יװ ,תוחוכ רעקינייװ טינ טרעדָאפעג ןבָאה סָאװ ,תונויסנ

 ירַאפ ןעװעג טינ זיא ענעגנאפעג ןופ רענייק עכלעוו ןגעק םירוסי עשיזיפ

 ,טרעכיז

 ןיא ןעניפעג רענעייל רעד טעװ ןרָאײרעגאלצנָאק ענייז ןופ לכלייט ַא

 ,"קענאדיימק רעכיב יד ןיא ,"טכיל עטנערבעגסיוא, לקיצ סרעביירש םעד

 -טסניק שיגָאלָאכיסּפ-ףיט ןיא ןוא "עצ קרעװ, ,"טיוט ןופ ןקירבאפ יד ןיא;

 רעקרָאיײוינ יד ןופ דנַאב ןטעביז םעד ןיא) *?ייז ןענעז רעוו, קרעװ ןשירעל

 .("רעכיב-למאז,

 ףשידיי ןופ רעבײרש ר ע ד ןרָאװעג רעלגירטש זיא סמונהיג יד ןיא

 ,טייקנביוהרעד ןוא הרובג ןופ ,תולפש ןוא ןברוח ןכעלשטנעמ ןופ

 "עג ןוא רעביפ ,זיורבפיוא ןטקיטשרעד טימ לופ רעדנעב רעקילדנעצ;,

 "עג ןטײװצ ןוא טוט ןייא ןשיװצ טָאה רעטכיד רעטקינײּפעג רעד ,?ןייוו

 יצ טעטכינרַאפ טזומעג ןבָאה רעדָא טעטכינרַאפ םינילת יד ןבָאה ,ןבירש

 ןַא רעבָא ,טנעה עקידיײל טימ םיא טפערט גנואיײרפַאב יד .ןרעוו ןטלאהַאב

 "רעביא ,ןריובעגוצרעביא עטעטכינרַאפ סָאד ןליוו ןקיזיורב טימ ןטלופעגנָא

 -- :ןעקנעדעג ,ןעקנעדעג ,ןעקנעדעג ןוא ןסיוװ ןלָאז תורוד זַא ,ןלייצרעדוצ

 ,זירַאּפ ןיא ןרעלגירטש ךיא ףערט 1946 רָאי ןיא

 רַאפ טלקמ-םוקמ ַא ןַאד זיא ךיירקנַארּפ עקידנביל-סטייהיירפ סָאד

 "חרזמ יד ןופ ןוא ןרעגַאל יד ןופ ןפיול עכלעוו ,ןדיי רעטנזיוט ,רעטרעדנוה

 ,תוחוכ עשירפ טימ ןעמוקוצנָא ידכ ,ור לסיבַא ןכוז רעדנעל עשיאעּפָארײא

 "רעמ עטסערגיטייו יד) לאושייץרא ןיא ןשינרעטַאמ עקידרעטייוו טימ

 .רעדנעל-םיל-רבעמ יד ןיא רעדילגטימ-עילימַאפ ערעייז וצ ןוא (טייה

 ךדיי יד ,רעטנעצ רעשידיי רעקידלדורּפש ,רעוויטקַא ןַא טרעוו זירַאּפ

 .ןבעל ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןטשלחרַאפ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןרעוו םיטילּפ

 רעד ןופ רָאטקאדער ןוא רעטעבראטימ-טּפיוה רעד יװ ,רעלגירטש

 טזָאל ,*טרָאװ רעזדנוא, גנוטייצ רעכעלגעט רעשיטסילאיצָאס - שיטסינויצ

 ןופ טייקינייא רעלאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןקיניזטסוװַאב-ליצ םעד ןליפ ךיילג

 .בושי
| 

 -נָאןטכיולעצ ןוא עטרעטייהעגפיוא רעזירַאּפ -- טכענ יד ןיא ןוא;
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 דו בל מ ַא

 םענייא יו ,לקניוו ַא ןיא טּפעלשעגקעװַא םיא סע טָאה -- !טכענ ענעדנוצעג
 ןטריזילאמרָאנ ,ןדמערפ םעד טָא טימ ןָאט וצ טינרָאג ָאד ךָאנ טָאה סָאו
 : *.,רוד

 ןיא ,רעמיצ-לעטָאה ןכעלרעטצניפיםערָא ןיא םיא וצ ןעמוק געלפ ךיא
 -קיד יד ןסקאוועג ןענעז רדסכ .ץַאלּפ-קילבוּפער םעד ייב ,לסעג ןלָאמש ַא
 ,ןטּפירקסונַאמ ענייז ןופ ןטפעה עטהביתכרַאפ עקיכייב

 ..ןריצַאּפש םוק ;לטָאמ ,סיוא ךיז ור ---
 ...ןקידנערַאפ ךָאנ זומ ךיא ,ןיינ ,ןיינ ---
 םעד ןיא ןיירַא טיצ קרעוו ןייא .טינ לָאמנייק רעבָא טקידנערַאפ רע

 -ץֵאֹּפ טביירש רע ."טכיל עטנערבעגסיוא יד, ןדנוצעגנָא ןרעװ סע .ןטייוװצ
 -רעטנוא ןַא ןופ, תונורכז ףיוא רעדיוו טבעל רע .דעדיל טערענעלק ןוא סעמ
 רע ."וירוענמ ןקז ירוּפיסמ, שיאערבעה ןיא טביירש ןוא "רוד םענעגנאגעג
 ןפ עביל עטשרע יד, ,ןאמָאר ַא לָאמאטימ גנוטייצ ןיא טכעלטנפערַאפ
 רעזירַאּפ םוצ רעיוא ןוא גיוא סָאד ךאוו זיא קיטייצכיילג ןוא ,*שטַאמ לּפָאק
 גנולייצרעד עשיטאמאדדיקידנענַאּפש ערעסערג ַא טכעלטנפערַאפ רע ,ןבעל
 ,"לקניוו ַא ןיא ןבעל םייבע םיכשמה ןיא

 ןׂשיט יד ףױא ,ןדָאלפוש יד ןיא .בױהנָא ןַא טשרע זיא סָאד רָאנ
 ןפור עשירעטכיד -- .ןדי-בתכ ןדוּפ ךיז ןעניפעג סעזילָאװ יד ןיא ןוא ןלוטש
 טלעוװ ַא ,רענעדנווושרַאפ ַא ,רענעגנאגרַאפ ַא טלשוװ ַא ןגעוו טלעוו רעד וצ
 ,..טייקיטכערעג רעקידנעמוק רעד ןענָאמרעד ףרַאד סָאװ

 קנַאד ַא טלעװ רעשידיי רערָאג רעד ןיא טנאקַאב ןיוש זיא רעלגירטש
 ,רעלגירטש ןקידנפמעק םעד ןעמ ןעק רעקינייװ .רעכיב ענענישרעד ענייז
 ,טסיצילכוּפ ןקיטומ םעד

 -וצ ךיוא ךיז רעיוא ןייז טָאה ,ןטלעוו עטיוט ליפיוזא ןיא ןָאטעגנײרַא
 םתס ןופ יצ ,םירבח רעקילדנעצ ענייז ןופ ןעגנולייצרעד יד וצ טרעהעג
 רעבָא ,ןרעגאל-עיצארטנעצנָאק ןופ ןעמוקעג רע יװ ךיוא ןענעז עכלעוו ,ןדיי
 ..עשיצַאנ ןייק ןופ טינ

 ערעדנַא ךס ַא יװ .טסינומָאק ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא רעלגיוטש
 -ַאּפמיס טַאהעג ךיוא רעבָא רע טָאה ,ןליוּפ ןקידהמחלמ רַאפ ןיא ןדיי עגנוי
 ןדיי ,ןבירשעג רדסכ טָאה ןעמ יװ ,וװ ,דנאברַאפ-ןטעװַאס םעד וצ סעיס
 ןושל-עמַאמ רעיײז ףיוא ןבעלסיוא ךיז ןעגעק ןוא עטקיטכערַאבכיײלג ןענעז
 ןליפַא רע טָאה דלאוונעכוב רעגאלצנַאק ןשיצַאנ ןיא .,,טפירש ןוא טרָאװ ןיא
 -ומָאק טימ ןעמאזוצ עיצאזינאגרָא-ספמַאק רעמייהעג ַא ןיא טעבראעגטימ
 ףױא זַא ןרױװשעג ר ע ךיױא טָאה ױזַא ,ןטסינומָאק יד יװ ןוא ,ןטסינ
 ןבעל ןעקנאשעג סָאד ייז ןלעוו ,ןבעל ןביילב וצ ןייז טרעשַאב ייז לָאז סע
 ,ןרעגאל-עיצארטנעצנָאק ןגעק ףמאק ןרַאפ ךיוא ןבעגּפָא

  ןבָאה ןרעגאלצנָאק עשיטעווָאס יד ןגעוװ סעטכישעג עקידארומ יד
 טייקכעלנע ליפ רעייז ןענופעג ייז ןיא טָאה רע ,טרעטיצעגפיוא ןרעלגירטש
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 יק ס ניי ג ר עש טַא ק .ש

 ןייגוצסיוררא בוח ןייז רַאפ טליפרעד טָאה רע ןוא ןרעגאל עשיצַאנ יד וצ

 תוירזכא רעד ןגעק ,דייר עקימאלפ טימ טרָאװ ןטקורדעג ןוא ןטדערעג טימ

 "ױט ,רעטרעדנוה טכַארבעגמוא ןרעװ סע וװ ,ןרעגַאל עשיטעווָאס יד ןיא

 יד ןגעק ןבױהעגנָא ךיוא רע טָאה ףמַאק ַאזַא ,ןשטנעמ עקידלושמוא רעטנז

 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא לעיצעּפס ,םעטסיס-תוירזכא רעד ןופ רעקידיײטרַאפ

 זַא ,טסייוו ןוא ךיירקנַארפ ןיא טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סע רעוו

 "וצסיוא ןוא ,ןקעסוועי יד סַאג רעשידיי רעד ףיוא טגיניקעג ןבָאה טלָאמעד

 ,רָארעט טימ רעדיו טקעמשעג טָאה רָארעט ןשיסור ןגעק טרָאװ ַא ןדייר

 -ַאב טָאה רעלגירטש הרובג עקיטסייג ןוא ימ לפיוו ןעמענַאב טעװ רעד

 ףמַאק ןיא סױרַא ןענעז עכלעוו ,עטשרע יד ןופ ןייז וצ ידכ ןבָאה טפרַאד

 .ןטנעגַא ןוא םיתיחשמ עשידיי יד ןגעק

 | ,רע זיא אזא
 ןגעק סױרַא טערט רע סָאװ ,רַאפרעד . ק ל ָא פ --- זיא ןעמָאנ ןייז...

 רע סָאװ ,רַאפרעד .קלָאפ םעד ןָאטעג טרעװ סָאװ ,טייקיטכערעגמוא רעדעי

 רעקידנעמוק רעד ןרָאי עגנוי ענייז קעװַא טיג רעכלעוװ , ר ע ד סָאד זיא

 ָארטסַאטַאק רעטסערג רעד ןופ ןענרעל ןוא ןסיוװ ןפרַאד טעװ סָאװ ,טלעוו

 .טַאהעג טָאה ,קלָאּפ עשידיי סָאד טרפב ןוא ,ןשטנעמ סָאװ ,עפ

 טפַאשביל ןייז רָאנ ,ײטרַאּפ ןויצילעוּפ רעד ןופ דילגטימ א זיא רע

 ןגעװ רע טביירש גנורערַאפ ןוא גנורעדנוװַאב טימ .עשיקלָאפלַא ןַא זיא

 .םיובלעגיז רוטרא שודק ןגעוו יוװ טקנוּפ ,ןילטייצ ללה 'ר שודק םעד

 יד ןעמעװ ,טראוועג רעטיצ טימ טושּפ ,עניטנעגרַא ןיא ,רימ ןבָאה

 םייב רעפָאה סחנּפ ןוא בייל-םהרבא ןופ נ"א דנָאפ-רוטארעטיל ןופ ירושז

 רָאי ןופ רפס ןטסעב ןרַאפ עימערּפ יד ןלייטסיוא טעװ ,סערגנָאק-רוטלוק

0, : 

 .רעלגירטש ןעמָאנ רעד ןגעלעג זיא ןּפיל יד ףיוא ןעמעלַא ייב

 ףניפ ןופ טינ ןענאטשַאב טלָאװ ירושז יד ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 ןעוועג טאטלוזער רעד ךיוא טלָאװ ,ליפוזַא לָאמ ןעצ ןופ רָאנ ,סרעביירש

 .רעקימיטשנייא ַאזַא

 רעקידרעטײװ וצ טומ ןרעלגירטש ןבעגוצ רעכיז טעװ עימערּפ יד

 ןוא סרָאטאדנופ-עימערּפ יד ןופ ןליוו רעד ךָאד זיא סָאד .טייקשירעפצש

 .סערגנָאק רוטלוק ןופ

 עקַאט ןרעלגירטש וצ תורוש-טייהנגעלעג יד ןקידנערַאפ ךיז טליוװ

 :עפָארטס ַא רענייז טימ

 ,עליטש רעטרעוו יד שטנעמ ַא טביירש.

 !דיל ַא זיא'ס ;ןגָאז ןשטנעמ

 :הליפת ַא טרעה רעד --- ליוו סע רעוו רָאנ

 "!ךימ טינ רעו !דימ טינ רעוו
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 ׁשטיווָאסאנאי קחני
 (.סטרייא סָאנעוב ןיא ,"רָאיטלעטקעח ןיא בוטיםוי ןייז וצ)

 םינש רעטשרע רעד

 קיטירק רעד ייב ןוא רענעייל ןשידיי םעד ייב טיײקמַאזקרעמפיוא סיורג
 -רעטייוו יד ךָאנרעד ןוא ,רעטשרע רעד ןפורעגסױרַא 1920 רָאי ןיא טָאה
 ."טינש רעטשרע רעד, ךובלמַאז םעד ןופ ןטפעה עקיד

 "ןעוועג טינ רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנילירפ ַאזַא זיא גנאל ןיוש;
 ,ךובלמַאז םעד ןגעוו רעקיטירק רעטמירַאב ַא ןבירשעג ותעשב טָאה ---

 ;םה ולאו ,טריטנעזערּפער טינש ןטשרע ןיא ךיז ןבָאה ןעמענ סקעז רָאנ
 יכדרמ .ב ,יקסרעפ .נ ,וװָאלרעּפ קחצי ,ןאמדירפ בקעי ,שטיווָאסאנאי קחצי
 ,וועל םהרבא ןוא

 -ָאנרעשט ןופ --- ןאמדירפ ,שזדָאל ןופ --- שטיוװָאסאנאי ,קסירב ןופ --- ווָאלרעפ :רעװעשרַאװ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז םיא ןיא עטקילײטַאב סקעז יד ןופ רענייק םגה ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא ךובלמַאז רעד
 ,לטעטש ןשיװטיל ַא ןיא ץעגרע --- יכדרמ .ב ןוא ענליוו ןיא טלענקעג טָאה וועל ,ענדָארג ןיא יירערעל טימ ןעמונרַאפ ךיז סָאה יקסרעפ ,ץיוו

 טקינײרַאפ רעדנעל עלַא ןופ רעביירש עגנוי :ףור ַא טימ טינש ןטשרע ןייז ךרוד ןעמוקסורַא טלָאװעג טלָאװ ךובלמַאז רעד יו ןעמוקעגסיוא זיא סע
 !ךיז

 ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה ,רָאי קיצנאווצ ףיוא עטרעטלעעג ,רעביירש סקעז יד ןוא ,רָאי קיצנאווצ :רעכעלטקניּפ ,ןרָאי רעקילדנעצ רעבירַא ןענעז
 ,ביבא-לת ןיא

 רעשיאערבעה רעד ןיא ןוא רעשידיי רעד ןיא עטנאקַאב ןיוש עלַא
 ,רוטארעטיל

 ,ןברוח ןסיֹורג ןופ ןוא רעייפ ןסיורג ןופ עטעוועטארעג סקעז עלַא
 .טציא זיב יװ ןענייש ןוא ןטכייל רעטייוו לזמ סָאד יז לָאז ,לזמ ץקיזָאד סָאד טאהעג ןבָאה זדנוא ייב סעּפורג עשירארעטיל עלַא טשינ
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 יק ס ני ג ר עש ט ַא ק .ש

 סנטייוו רעד ןופ ןשטיווָאפאנאי טימ

 "טינש רעטשרע? רעד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו טייצ רעד ןיא ךרע ןא

 רעביײרש יד ןעמוקעגפיוא זיא ,עשרַאװ ןיא עּפורג רעטנָאמרעד רעד ןופ

 ."ענליוו-גנויק עפורג-רעלטסניק ןוא

 ןשידיי םייב זיא עגנוי יד ןופ גנַאג ןקידרעטייוו םעד וצ סערעטניא רעד

 םינ רעבָא זיא סע .רערעיוהעגמוא ןַא ןעוועג ,ןלױּפ ןיא רָאנ טינ ,רענעייל

 -אגרָא וצ רעדָא ,ןלַאנרושז ערעלוגער ןבעגוצסיורא טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג

 ,רעביירש עגנוי ןופ ןרָאפנעמאזוצ ןריזינ

 "עג ךיז ןופ טָאה ןעמ סָאװ םעד טימ ןענעגונגַאב טזומעג ךיז ןעמ טָאה

 יָאסאנאי 1933 ןיא זדנוא וצ טכיירגרעד טָאה סע ,סנטייוו רעד ןופ טרעה

 "ניא ןלַאיצָאס ַא טימ רעדיל ?ןגָאטרַאפ עקיכיורק גנילטשרע סעשטיוו

 טייװצ ןייז ןעװעג זיא ?ןטייקליטש; .ןָאט ןשיריל ַא טימ רעבָא ,טלַאה

 ןבָאה רעכיב יד .1938 רָאי ןיא ןענישרעד שזדָאל ןיא זיא סָאװ ךוב-רעדיל

 רעטכיד עגנוי עקיטפערק יד ןשיװצ ןשטיוװָאסאנאי טרעדילגעגנייא ךיילג

 | ,רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ

 -- רענאשז רעדנַא ןַא ןיא שטיווָאסאנאי ךיז טזיײװַאב ןָא 5 ןופ

 ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןשזַאטרָאּפער ענייז .קיטסיצילבוּפ ןוא קיטסילַאנרושז

 גָאס רעשידיי רעד ןיא חכ םעיינ ַא ןקעלּפטנַא "טאלבסקלָאפ רעשזדָאל

 .הגרדמ רעקיטנעק ַא ףיוא ןענאטשעג טייצ רענעי ןיא בגא זיא סָאװ ,עסערּפ

 ןופ רעטַאעט-טסנוקניילק ןרַאפ ןביירש ןָא ךיוא טבייה שטיווָאסאנאי

 טרעװ "?ןייז ױזַא סע ףרַאד יצ, דיל ַא ענייז ןוא רעכאמוש ןוא ןאגישזד

 "עגוצ ןוא טעבראאב זיא סע וװ ,ָאטעג רענליוו ןיא דיל-סקלָאפ ַא רעטעּפש

 ?ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד וצ ןרָאװעג טסַאּפ

 ןעוועג ןענעז רימ .טנעקעג טינ ךעלנעזרעּפ ךָאנ טלָאמעד ךיז ןבָאה רימ |

 ןענעגונגַאב טזומעג ךיז רימ ןבָאה ,ןטייווצ םוצ רענייא ןרָאפ וצ םערָא וצ

 .סנטייוו רעד ןופ ןסורג יד טימ זיולב

 עװקסָאמ ןיא ןוא קָאטסילאיב ןיא ןשטיווָאסאנאי טימ

 רצ טָאה ןוא ןצינערג עטסקיטכעמ יד ןפרָאװעגמוא טָאה המחלמ יד

 .תומוקמ עטסטייוו יד ןופ ןשטנעמ טגָאיעגפיונ

 טנװָא ןַא םענייא ןיא ןוא קָאטסילאיב ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב 1929 ןיא

 ַא ףיוא ןיירַאפ רעביירש םענעפאשעגייינ ןיא ןדאלעגנייא ןרָאװעג ךיא ןיב

 .יעװקסָאמ ןופ עיצַאגעלעד-רעביירש רעשידיי ַא טימ םוקנעמַאזוצ

 םיטילּפ רעביירש יד זַא ,טליפרעד ךיא בָאה םוקנעמאזוצ םעד ףיוא 1

 םעד ןופ ןוא קרעװ ערעייז טסעג"רעביירש יד רַאפ ןענעייל ןפרַאד ןלעוו

 .ןײרַאפ"רעביירש ןיא טכער-סדילגטימ רעייז ןייז קיגנעהּפָא טעוו
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 רו ב ? מ ַאז

 ,ןיקלַאה ,ןישורבָאד ,שיקרַאמ ןסעזעג ןענעז רעפסָאמטַא רעשירבח ַא ןיא
 -ירש ןענעײל סע סָאװ טרעהעגסיוא טייקמאזקרעמפיוא טימ ןוא ָאקטיווק

 ,ןטיבעג ענעמונרַאפ ײמדַא רעשיטעוװָאס רעד ךרוד יד ןופ ןגעלָאק"רעב
 ןענעיל טקידנעעג טָאה שטיוװָאסאנאי ןעװ זַא ,טציא ךיז טנָאמרעד

 שיקרַאמ רעלוטטנעמארעּפמעט רעד טָאה דיומ רעטלַא ןַא ןגעוו ךיל סָאד
 ןגעו גנולדנאהּפָא-עיצאזיװָארּפמיא רעקיטוניט"ןעצ ַא טימ ןסָאשעגסיױרע
 ןעמָאנ ןיא םיא טָאה ןוא גנוטכיד סעשטיווָאסאנאי ןופ טייקשירעלטסניק רעיז
 ןרעדילגוצנייא ךיג ךיז ןשטניוועג ןוא טסירגַאב קיצרַאה עלצאגעלעד רעד ןופ
 ,גנוטכיד רעשיטעוװַאס רעשידיי רעד ןיא

 רעדיוו ןבָאה סעבמָאב עשיצַאנ יד ןוא קעװַא טינ ןעגעז םישדח ךס ןייק
 עשיסור עטייוו רעביא געװרעדנַאװ רעקיליורג ַא ןָא ךיז טביוה סע .טגָאיעג
 סעשטיווָאסאנאי טרעװ ,ןאטסכאזאק ןופ טָאטשטּפױה יד ,אטא אמלַא .ןקעה
 ,ףורַאב ןייז טינ טסעגרַאפ שטיוװָאסאנאי .םיתמ ,ןטייקנארק ,רעגנוה ,ליזַא
 .תוחיצר עשיצַאנ ןגעוו ןלאירעטַאמ טלמַאז .טביירש

 לאלרַאפ םעד ךרוד עװקסָאמ ןיא ןפורעגסורַא רע טרעװ 1944 ןיא =
 ,רעדיל לכיב ַא סנייז ןבעגעגסױרַא 1941 רָאי ןיא ןיוש טָאה סָאװ ?סעמע;

 רעשיטעװַאס רעד ןיא ןשטיוװָאסאנאי טימ ךיז ךיא ףערט 1945 ןיא
 ,טָאטשטּפױה

 ןגייווש סָאד זַא ,רעבָא טליפ ןעמ .דייר קיניײװ .שינעגעגַאב עקיצרַאה
 ,ליפ רעייז טדער

 ,ןלוּפ ןיא ךיז ןפערט רימ ןעוו 1946 ןיא ,רעטעּפש ןעמ טנעקרעד סָאד
 םעיינ, םעד ןופ רַאטערקעס-עיצקאדער רעד יװ טמַא םעד טמענרַאפ רע וװ
 ,זירַאּפ ןיא --- 1948 רָאי ןיא --- רעטעּפש ךָאנ ןוא "ןבעל

 בייהנַא רעיינ א

 "וקעג-יינ יד ןגרָאז רעיש ַא ןָא טגנערב זירַאּפ עביל ןוא עיירפ סָאד
 -ַאש םעד ןקירדרעד תורצ ןוא ןגרָאז זַא ,ןעוועג תמא טלָאוװ'ס ןעוו .ענעמ
 ןייק .רוטארעטיל רעד טלעפעג קרעװ עסיורג ליפ רעכיז ןטלָאװ חוכ-סגנופ
 זירַאּפ ןיא ןפַאש ןוא ןבעל סעשטיווָאטאנאי ךיוא .טינ רעכיז סָאד זיא ללכ
 | ,עטרעקרַאפ סָאד ןזיײוװַאב

 -ערפ רעטנכייצעגסיוא ןַא יו שטיווָאסאנאי ךיז טקעלּפטנַא זירַאּפ ןיא
 ייב טרעיוד עיצקעל עדעי ,טכייל טינרָאג ןָא םיא טמוק סָאד ,תמא ,טנעגעל
 ןופ קעװַא טייג םלוע-רערעהוצ רעד רעבָא ,ןתעל-תעמ ליפ ןטיירגוצ םיִא
 ,רענעדירפעצ ַא ,רעטקיטעזעגנָא-קיטסייג ַא קידנעטש סעיצקעל ענייז

 ןביוה ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןעייסע עשיטירק ענייז
 ןגעו רָאנ טביירש סָאװ שטנעמ ַא יװ ,טיבעג םעד ףיוא ךיוא סױרַא םיא
 ,ןגָאז וצ סָאװ ייז ןגעוו טָאה רע ןעוו םיגינע
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 יק סנ יג רעש טַא ק .ש

 -רעטסיימ סָאד רע טפיילש -- רעדיל יד טימ קידנסיירעביא טינ ןוא

 ןשידיי ןופ עימערּפ יד טמוקַאב רע סָאװ רַאפ לטעטש ןיא בוטש ַא; קרעוו

 ,1951 ןופ סערגנָאק רוטלוק

 כא א
* 

 "רעד וצ טינ ךעלדנעטשרַאּפ ןליצ ןכירטש ענעפרָאװעגנָא עכעלטע יד

 ןיימ ןיימ .שטיווָאסאנאי קחצי טסיאייסע ןוא רעטכיד םעד ןגעוו ץלַא ןלייצ

 ןוא -- רענעיל ןשידיי רעניטנעגרַא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ ;זיא

 ןעמעלַא זדנוא טימ ןוא םיא טימ ןעיירפטימ ךיז ןוא קיצרַאה ןסירגַאב םיא

 ,גרעבמָאנ .ד .ה ןיירַאפ ןטארעטיל רעד סָאװ ,בוט-םוי רעזדנוא וצ --- ןייז וצ

 ,טריזינאגרָא טנייה ָאד ןבָאה טיילסדנאל רעשזדָאל ענייז טימ ןעמאזוצ

 ָאי ןיוש ריא טסייוו ןכירטש עשיפַארגָאלביברָאיב עכעלטע יו ױזַא ןוא

 לסיב ַא ןרעה וצ טנאסערעטניא ךייא רַאפ ןייז רעכיז טעװ --- םיא ןגעוו

 זדנוא ייב ךעלריטַאנ זיא --- טשּפ ביוא ןוא .געוו ןשירעפעש ןייז ןגעוו טשּפ

 ײקסנאשָאטָאב בקעי טשפה לעב רעד םעד ףיוא החמומ רעד
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 ןטַארעּפער





 רעדלעוו יד ןיא ןדיי

 המחלמ רעטסשידלעה רעד ןגעוו טכַארטרַאפ לָאמא ךיז טָאה ריא ביוא
 ךיז טָאה ,טציא קלָאפ עשידיי סָאד טריפ סע סָאװ עטכישעג רעזדנוא ןיא

 -עגסיוא יד וצ סָאד ךיז טָאה ןענַאװ ןופ :הלאש יד טלעטשעג רעכיז ךייא |
 סָאװ ,הרובג עכעלכיילגרַאפ טינ ַאזַא ןעמונעג ,ןדיי ענעבילבעג ,עטקיניײּפ
 ןפ ?עטכישעג-טלעוו רעד ןיא ליּפשײב ןכעלנע ןטייווצ ןייק טינ טָאה
 ...?ןענַאוװו

 רעד ןופ ךעלטעלב עכעלטע ןָאט וצ שימ ַא ןיולב גונעג רעבָא זיא'ס
 רַאפ לָאז שינעטער עסיורג סָאד ידכ ,קירוצ ףיוא עטכישעג רעשידיי רעטסיינ
 ,ןרעוו טקעלּפטנא זדנוא

 וװ ץעגרע ןבָאה --- "טולב טימ רָאנ ןבירשעג טרעו עטכישעג עתמא;
 ןיא ןבענוצ טציא ר י מ ןענעק ,ױזַא בוא .רוקנאג רעדירב יד ןבירשעג
 ןייק טינ ןענעז סָאד .עטסקיטכיר יד ,עטסקידתמא יד עטכישעג עשידיי יד
 ןבירשעג ךָאד זיא עטכישעג רעד ןופ ת ו א רעדעי ,רעטרעוו-םתס
 ..טפיטשיילב ןייק טימ טיג ןוא טולב טימ עק ַא ט

 ןדיי יו רעבָא .טלעוו עצנַאג יד טסייוו --- ןברָאטשעג ןענעז ןדיי יד יו
 הטיזחש רעד וצ ןענעז ןדיי זַא ...עקיצנייא ןסייוו -- , ס 9 מ ע ק ע ג ןבָאה
 יו רֶעבָא ,םעד ןגעוו ןיוש ךָאד ןדייר ןגיוו יד ןיא רעדניק -|עגנאגעג
 קיטשיג יװ ,ָא -- רעדרעמ יד ט לע ט ש 9 ג נ ג ע ק ךיז ןבָאה ןדיי יד
 -רעד םעד ןגעװ ןענעק עכלעוו טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ לָאצ יד זיא סע
 ןגעװ גָאט ןקיטניה םעד זיב ןענישרעד ןיוש ןענעז רעכיב ליפ ...ןלייצ
 ַא זַא טציא זיב ןענישרעד טינ רעבָא ךָאנ זיא סע ןדיי ופ םוק מוא
 ןוא ןטאדלָאס עשידיי ןָאילימ רעד טנידרַאפ ךיז טָאה סע יװ ,הרובגה רפס
 -רַאּפ עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ,ןעײמרַא עטריאילַא יד ןיא ןריציפָא
 ,..לארשי ןופ ײמרַא עשידיי ענעריובעג"יינ יד ,סרעפמעקיָאטעג ןוא סרענַאזיט
 עטקיטכערַאב ַא ערעדנַא רַאפ ןלעטש ךיז ןעק .הרובגה-רפס ַאזַא ךָאנ ָאטינ
 ?טלעװ רעד רַאפ ןזייװַאב וצ סָאװ טימ טשינ ךיז רימ ןבָאה רשפא ;הלאׂש
 םינדחּפ -- רעפמעק-ָאטעג ,רענאזיטרַאּפ ,ןטאדלָאס ערעזדנוא ןענעז רשפא
 טייקשידלעה רעזדנוא ןגעוו לָאז ןעמ רעכיילג זיא רעבירעד ןוא ןעוועג
 ?גייווש ַא ןכַאמ ללכב
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 וק סג יי ג רעש טַא ק .ש

 ןעניפעג וצ ףיוא ןטכארטרַאפ וצ ךיז ןזייוװַאב רימ רעדייא ןוא . . ,

 :עלעגארפ עטנאקַאב ענעי לָאמאטימ ץ ע ז ַא רעװ ןיוש טיג ,הבושת ַא

 ןײק קידנלעטש טינ ןעגנאגעג הטיחש רעד וצ ריא טייז סָאװרַאפ ןוא,

 רעד ףױא זיא סָאװ רעד , ך י א ךיוא ביילב ...ןאד .,??דנאטשרעדיוו

 .י?סָאװרַאפ עקַאט ..רעטפעלּפעג ַא -- ןרעפטנע וצ ב יו ח מ גארפ

 ן יי לא ך יז ךיא גערפ ,ךיז וצ םוק ךיא ןעוו .ךָאנרעד ...ךָאנרעד רעבָא

 ,ןקאלָאּפ טעליוקעג ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ןוא ,ונ; :ע רע דנ ַא ךיוא ןוא

 "רעדיו ַא טלעטשעג יי ז ןבָאה --- ,רעקלעפ ערעדנַא ןוא ןסור ,זןכעשט

 עגַאל רערעסעב ךרע ןַא ןָא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו --- יי ז ?!לדנאטש

 | .סָאטעג יד ןיא ןדיי ענעבירטרַאפ יד יװ

 !ןדייר ךייא וצ ןטקַאפ ןלָאז רעבָא

 -אזיטרַאּפ יד ןבָאה ,ןאיצנעיווס ,ענליוו ייב לטעטש ַא ןיא יו םעדכָאנ

 ןשטייד יד ןבָאה ,ראסימָאקיזיירק ןשיצַאנ ןקיטרָאד םעד ןסָאשרעד רענ

 ײס ,רעטעברַא ייס .לטעטש ןופ ןקַאלָאּפ טרעדנוה עכעלטע ןעמונעגפיוא

 ןשידיי ןפיוא ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענעז ייז ,לטעטש ןופ ץנעגילעטניא יד

 -כיילגעגסיוא יד ףיוא ןגיילסיוא ךיז ןסייהעג ייז ןבָאה ןשטייד יד .םלוע-תיב

 רעדרעמ יד .טריפעגסיוא לעפַאב םעד ןבָאה עכעלקילגמוא יד --- םירבק עט

 ףיוא טנעה יד ןגײלקעװַא ןלָאז ןקאלָאּפ יד זַא ,לעּפַאב ַא ןַאד ןבעגעג ןבָאה

 ױזַא ןוא .ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא לעפַאב ר ע ד ךיוא ןוא --- רעטניהַא

 "נײרַא ןטייווצ םוצ ןברק ןייא ןופ ןעגנַאגעג סיצַאנ עכעלטע יד ךיז ןענעז

 ,ליוקטיוט יד עצינליטַאּפ סנדעי ןיא קידנסיש

 "ָאס רעטנזיוט רעטרעדנוה יד דנאטשרעדיוו ַא טלעטשעג רשפא ןבָאה

 !ןיינ לָאמַא רעדיוו ?טייל-רעטילימ ענעגנאפעג עשיטעוו

 רעוװעג-ןישַאמ םעד ןגָארטעג רעטנומ ןוא ץלָאטש ייז ןבָאה ןטכענ ךָאנ

 רעד ןיא סרערידראבמָאב ערעייז ןיא ייז ןבָאה ןטכענ ךָאנ ,טנעה יד ןיא

 י.1טפַאשנעגנאפעג ןיא טנייה ןוא טרעדערעג ןעקנאט יד ןיא ,טשרעהעג ןטפול

 סָאװ ,"ענליוו ןברוח, ךוב ןיימ ןופ ןעמונעגסױרַא דליב ַא ריא טָאה טָא

 "יו ןוא-ךָא םעד ןעזעגוצ ןילַא טָאה סָאװ דיי ַא טלייצרעד רימ טָאה סע

 יענעגנאפעג עשיטעווָאס יד ןופ ןבעל

 קרַאמ ןפיוא ןעגנערב ענעגנאפעג עשיטעווָאס יד ,ייז טגעלפ ןעמ ןעוו,

 (דנאלסורסייו ןיא לטעטש ַא ,ץינערוק ןגעוו ךיז טדער סע) לטעטש ןופ

 קראמ ןופ רעיוט םייב ןשטייד ןעייר ייווצ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןיוש ןענעז

 ןייגכרוד טזומעג טָאה סָאװ ,םענעגנאפעג ןדעי ןגָאלשעג סנקעטש טימ ןוא

 "ענ וצ סָאװ ןיא טאהעג טינ רישעג ןייק ןבָאה ייז .ןעמענ ּפוז יד יז ךרוד

 וליפַא ןוא ךיש ,לוויטש ,ןעלטיה ערעייז ןיא ּפוז יד ןעמענ ייז ןגעלפ ,ןעמ

 ןוא ּפוז רעד טימ ןגײלקעװַא ךיז ןגעלפ ךס ַא .ןגָאלשעג ייז ןעמ טָאה ןַאד

 "ייוו סָאװ ןלָאז סנקעטש יד ידכ ,ינק יד ףיוא רעדָא ,ךיוב ןפיוא ןכירקקעװַא

 ןיא ייס זַא ,ןגָאז ענעגנאפעג יד ןגעלפ ןגעווטסעדנוֿפ .ייז וצ ןעמוקוצ רעקינ
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 דו ב ?ל מט ַא 1

 רעד ץינערוק ןיא רעגַאל רעד זיא ייז וצ גנואיצַאב ןיא ייס ,גנוזײּפשַאב
 ופ עיטרַאּפ עטצעל יד ...רעהַא זיב טאהעג ןבָאה יז סָאװ ,ר ע ט סע ב
 ןעוועג ןענעז ךס ַא .ענעסירעגמורַא ןַא ןצנַאג ןיא ןעמוקעג זיא ןַאמ 20
 ןפיוא ..םיתילט טימ ןוא תורות-ירפס ןופ ןטעמרַאּפ סימ טלקיװעגמורַא
 ןגעלפ ענעגנאפעג יד סָאװ זָארג ןסקאוועג רענייטש יד ןשיװצ זיא קרַאמ
 ןסייהעג ייז ןבָאה ,טקרעמַאב סע ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .ןסעפיוא ךיילג סָאד
 ,."ןסיירסיוא זָארג סָאד ןדיי יד

 רעכעלרעדיוש ַאזַא ןופ תודע רעד ןעוװעג ןיב ן ײ ל א ד י א ןוא
 :ערקאסַאמ

 לטעטש ןופ ָאטעג ַא ןיא טלגָאװרַאפ ךיא רעװ 1942 בײהנָא ןיא
 -עווָאס טנזיוט 20 ןופ רעגנַאל ַא ןעוועג זיא לטעטש ןופ מ"ק ייווצ .קָאבולג
 עטדיײלקעגשטיד 20 ןופ טכאװַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ענעגנאפעג עשיט
 -ןאפעג יד .ןטאדלָאס (רעניארקוא עשיטעווָאס ענעזעוועג ךיוא יז ןשיווצ)
 ןיא ןעוועג זיא שיילפ-ךשטנעמ ןסע סָאד .טרעגנוהעג ךעלרעדיוש ןבָאה ענעג
 ,גנוניישרעד עלאמרָאנ ַא רעגאל

 עכעלרעדרעמ ַא ָאטעג ןיא טרעהרעד רימ ןבָאה טכַאנ לירּפָא ןַא ןיא
 טָאה'ס ...גָאטרַאפ זיב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,ןסקיב-ןענישַאמ ןופ יירעסיש
 ןסָאשעג םיעופיש-גרַאב ןופ ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ךָאנרעד ןזיוװעגסױרַא ךיז
 ,ענעגנאפעג טנזיוט 18 טעדרַאמעגסיוא ןוא רעגאל ןיא רדסכ

 ?ןפָאלטנא ןענעז ענעבילבעגנבעל יד זַא ,ריא טניימ
 רעד ןוא םירבה עטיוט ערעייז ןבָארגַאב .ןבילבעג ןענעז ייז .ןיינ ---

 ,טריפעגקעװַא ווו ץעגרע ייז ןעמ טָאה ךָאנ
 יד רעדרעמ ערעייז ןגעק טלעטשעגנגעק טינ ךיז ןבָאה סָאװרַאפ :ןכב

 -- ?ןטסינומָאק ,ןקורטילָאּפ ,ןריציפָא ,רעיימראטיור עטלושעגסיוא
 רעד ןיא טרפב ןוא עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא לייוו רַאפרעד

 ,ריפ רעשירַאברַאב ַאזַא טנאקַאב ןעוועג טינ ךָאנ זיא תומחלמ ןופ עטכישעג
 -יפֲאר יד טימ ייברעד ,ןדרָאמוצסיוא ,סיצַאנ יד טכארטעגסיוא ןבָאה'ס יו
 -עלק ,ןעײמרַא ,עצנאג רעקלעפ ,זיוהנטיוט ןיא ןראנניירא ןעלטימ עטסטרינ
 ,םידיחי ןוא סעּפורג ערעסערג ןוא ערענ

 יז טעװ ןעמ זַא ,ןסיו טנעקעג ענעגנאפעג עשיטעווָאס יד ןעד ןבָאה
 טָאה ןישַאמ-עדנאגאּפָארּפ עשטייד יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ןדרָאמסיױא רָאג
 ןופ ןצעזעג עלאנָאיצַאנרעטניא יד טיול ,ןבעל ןוא טייהיירפ טרעכיזרַאפ ייז
 ?תומחלמ

 ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז ןעד ,סָאטעג יד ןיא ,עקירעגנוה ,רימ ןעד ןבָאה
 יד ןזָאלרַאפ ךָאװ עדעי ןגעלפ רעטנזױט ןעוװ ןוא -- ָאטעג ןיא תוחּפשמ ערעזדנוא וצ ךעלקעפ - זייּפש ןקיש ןענעק ךָאנ ןוא ןזיײּפשַאב ןײלַא ךיז ןענ -עק רימ ןלעװ ,ןשטייד יד ייב טעברַא רעד ףיוא ןביירשרַאפ ךיז ןלעװ רימ ביוא זַא ,ךעלפעה זדנוא ןדלעמ ןוא ָאטעג ןיא זדנוא וצ ןעמוק ןשטייד ןעוו
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 יק סנ יג ר עש טַא ק .ש

 8 טריפרַאפ רָאג יז ןעמ טָאה -- טעברַא רעד ףיוא ןרָאפוצקעװַא ַאטעג

 ?ןסָאשעגסיוא טרָאד ייז ןוא טָאטש ןרעטניה רעטעמָאליק

 -עגנײרַא ָאטעג ןיא טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא ךיז ןבָאה סע ןעוו וליפַא

 ןפָאלטנַא עטעדנוװרַאפ ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ עטקיטולברַאפ ייווצ ,טרעיילש

 רעטניה רָאפ טמוק סע סָאװ טלייצרעד ןבָאה ןוא ראנָאּפ דלעפ-ןטיוט ןופ

 .ןביולג טנעקעג טינ סע רימ ןבָאה --- ןדיי יד טימ שנליוו

 ךױא .ןבױלג טנעקעג טינ טשרעוצ ךָאד טָאה ט ל ע װ עצנַאג יד

 ...!ר יא

 -- שטייד יד ייב טסייה טעברַא זַא ,טסווורעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןוא

 ןעװעג ןיוש זיא'ס .ןריזינאגרָא ןבױהעגנָא ךיז רימ ןבָאה ן א ד .,טױמט

 -געמ יד קידנעעזסיוארָאּפ ןבָאה ,ןשטייד יד לייוו .ךעלטעּפש לסיב ַא ,תמא

 סָאװ טנעמעלע-טנורג םעד טעטכינרַאפ טשרעוצ ,דנַאטשרעדיװ ןופ טייקכעל

 -ילעטניא יד ,טנגוי יד --- ןלעטשנגעק ךיז ןוא רעוועג ןטלַאה וצ קיאעפ זיא

 .ייז רַאפ ךעלרעפעג ןייז וצ ןעזעגסיוא ןבָאה עכלעוו עלַא ,ץנעג

 בױא ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ ערעטלע ןבילכעג ןענעז סָאטעג יד ןיא

 -טנַא טגָאזעג רעסעב .ןשטנעמ ענעכָארבעצ ךיוא זיא --- ערעגניי וליפַא

 ןעזעגסיורָאפ ןבָאה סיצַאנ יד יו טיול ןבָאה עכלעוו ,ןשינעפעשַאב עטשטנעמ

 יּפע יד ןופ ןעמוקמוא רעדָא ,ןעליוקסיוא טפראדעג ערעדנא יד ענייא ךיז

 "רַאפ ןבָאה רימ .ןעמוקעג ךיז וצ ךיג י ד ךיוא ןענעז ךָאד ןוא .סטימטד

 :ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא ןיימ םעד ןענאטש

 רעסעב זיא --- ןעמוקמוא ןיוש ביוא

 ...ןייגרַאפ וצ שידלעה

 ןיינ -- !רעסעמ םוצ זדלַאה םעד ןקערטשסיוא

 !ןיינ לָאמנייק ַא

 ,ענעבילברַאפ יד רַאפ ָאטעג ןיא טיובעג ןבולק-טנגוי ןוא ןלוש ןבָאה רימ

 "רעדיװ ןופ םרָאפ ַא ןעוועג ןײלַא ןיוש סָאד זיא --- רעדניק עטמותירַאפ

 ,דנאטש

 ,ןלַאז"ןעייל ןוא ןקעטָאילביב ,ןרָאכ ןוא סרעטַאעט טעדנירגעג ןבָאה רימ

 -ָאלעמ ןוא רעדיל ןפַאשעג ,ןסרוקנָאק עשירַארעטיל ,ןזיירק עכעלטפַאשנסיוװ

 יד ןפַאשעג רימ ןבָאה םעד וצ ןוא .הצ גנוז ע ג ןוא יײז וצ סעיד

 -- ןעװעג זיא עבַאגפיוא ריא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ עטקיניײרַאפ

 ןלעװ ייז ביוא ,סיצַאנ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב וצ ךיז ןטיירגוצ

 ,ןעזעגסיורָאפ ךיוא טָאה סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ַא .ןרידיווקיל ָאטעג יד ןעמוק

 "יילק יד טימ ןקיניײארַאפ ךיז ,רעדלעוו יד ןיא ןסיירוצכרוד ךיז ,ףמַאק ןיא

 "ַאב ןבױהעגנָא ןַאד ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ןּפורג"רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס ענ

 יןפמעק --- ןעמַאזוצ ןוא רעדלעוו עשיווטיל ןוא עשיסורסייוו יד ןיא ןזייוו

 !ןע מ ענ ה מ קנ

 "עג טשינ ריא טָאה סָאװרַאפ -- הלאש יד ךימ טגערפ ןעמ ןעוו זיא

242 



 דו ב 7 מ א ז

 עג ךיז ריא טָאה סָאװרַאפ רעדָא ,רעדרעמ יד דנַאטשרעדיװ ןייק טלעטש
 -עג ןרַאפ ןעמענ וצ טכַארטַאב ךיז טָאה ריא זיב ןטכעש גנַאל ױזַא ןזָאל
 רעקילורג רעד טָא טימ גנודניברַאפ ןיא עקַאט ך י א לעטש --- ,רעוו
 ַאזַא ןיא ןדיי ןבָאה ױזַא יװ :ךעלמענ ,הלאש ר ע ד נ ַא ןַא רָאג עגַארפ
 אנוש ןקיטכעמ ַאזַא דנַאטשרעדיװ ןשיזיפ ןוא ןשילַארָאמ ַא טלעטשעג טייצ
 ,,,?יצַאנ רעד ןעוועג זיא'ס "וו

 ןיא שטָאכ לָאז ךיא ןעוו ,ןעמענרַאפ טפרַאדַאב ךיא טלָאװ טייצ ליפוצ
 -טכַאלש עשידיי עשידלעה יד ןגעוו םיטרּפ לסיב ַא ןפרַאװנָא ןכירטש עצרוק
 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא סָאטעג יד ןיא ,ןעײמרַא עטריאילַא יד ןיא טייל
 'ר ע ב י א ןוא רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןוא םיליּפעמ יד ןופ רעטעּפש ןוא
 פא סרעדנוזַאב ךיז ךיא לי רעבָא ט נ יי ה ..וו"זאא הננה רעשידרע
 ,עטכישעג רעקידרעוװקרעמ רעד ףיוא ,עמעט ןיימ ךָאד זיא סָאד ןוא ,ןלעטש
 - ל } װ יד ןיא טבעלעג ןבָאה ,ןדיי-טינ טימ ןעמַאזוצ ,ןדיי ױזַא לו ----
 -רִא עכעלטנייפ עקרַאטש ,עסיורג ןגעק ןטרָאד ןופ טפמעקעג א ר ע ד
 ,..!רענַאזיטרַאּפ ,ןדיי ...ןעיימ

 ,..רעדלעוו יד ןיא ןדיי

 רעדָא ך י 1 ,דניירפ עבושח ,ךייא ןופ רענייא רעדעי סָאה רעכיז
 ןוא רענַאזיטרַאּפ יד סָאד ןבָאה ױזַא יוװ :םגערפעג לָאמניײא טינ ןרעדנַא ןַא
 ןרָאי וליפַא ןוא םישדח טבעלעג רעדנעל עטשרעהַאבייצַאנ יד ןיא ןדיי-םתס
 ?רעדלעוו עדליוו יד ןיא

 ךָאנ וצ ןַאד ןעמוק ,ףױרַא ןויער ןפיוא ךייא טמוק עגַארפ יד ןעװ...
 "יא טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה רעמוז ביוא --- ,לשמל .סעגָארפ ע ר ע ד נ ַא
 ןשטנעמ-דלַאװ יד ךיז ןבָאה יװ ,םיוב ַא ןבעל ,טסוק ַא רעטנוא ןפָאלשרעב
 -נ י װ רקיע רעד ןוא סעטָאלב ןוא סנגער יד ןיא ,טסברַאה הצע ןַא ןבעגעג
 יד ןיא ,ןעמונעג ייז ןבָאה וװ ?טסערפ ןוא סעכורעוװַאז ,ןעייגש ןיא ,ר ע ט
 ךיז ,ןפמעק וצ רעװעג ןעמונעג ייז ןבָאה וװ ,ךיז רַאפ זייּפש ,ןשיגעדליוו
 -לעוו יד ןיא ןעגנַאגעג טינ ןעד ייז ןענעז !סיצַאנ יד ןוא ...?ןקידיײטרַאפ וצ
 ,ןשטנעמ יװ טינ רעמ ךָאד זיא ןעמ ןוא ?ןדיי יד ,רענַאזיטרַאּפ יד ןכוז רעד
 יד ןיא ךָאד ןענעז סע .} יי ל ַא ךיז ,שעוו לקיטש ַא סיוא ןעמ טשַאװ יוװ
 רָאג וליפַא ןוא ןדיי ערעטלע ךיוא ,טרעהעג רעכיז ריא טָאה ,ןעוועג רעדלעוו
 -- ,רעוועג ןייק טימ ןצונַאב טנעקעג טינ ךיז ןבָאה עכלעוו רעדניק עניילק
 ָע ר ע ד נ ַא ךס ַא ךָאנ ןוא ...?טבעלעג ייז ןבָאה יו ,ןָאסעג יז ןבָאה סָאװ
 זיא ױזַא יו :הלאש עטסקיטכיװ עמַאס יד רשפא ןלעטש ךיז ןעק ,תולאש
 ערעסערג וליפַא יצ ,ערעגעלק רעדָא םידיחי זַא ,ןעוועג ךעלגעמ ללכב סָאד
 רעטשרעהַאב ן יי ז ףיױא אנוש ַא ןגעק ןפמעק ןלָאז ,רענַאזיטרַאּפ סעּפורג
 -ָאילימ ןגעק ןטנָארּפ עלַא ףיוא הצע ןַא ךיז םיג סָאװ אנוש ַא ,עירָאטירעט
 ...?ןעײמרַא עטנפָאװַאב קרַאטש עקינ

 עכלעזַא ןלעטש טנעקעג ךיז ןבָאה ,דניירפ עבושח ,ךייא רָאנ טינ
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 יק ס נג י ג ר עש ט ַא ק ..ש

 זַא טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו ,ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןדיי רימ ךיוא .תולאש

 ןבעל ױזַא יו :ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז ,רעדלעװ יד ןיא ןבעל ןש טנצ מ

 ,.,?טרָאד יז

 "ייא זיולב ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד םי ןיא זיא ןרישזַאסַאּפ טימ ףיש ַא

 ןטנױװַאב-טינ ןדליוו ַא ףיוא ןפרָאװרַאפ םי רעד טָאה ,ָאזורק ןָאזניבַאר ,'ושנ

 רעד ןופ ךיז רימ ןסיוורעד ,גנורעדנווװרַאפ רעסיורג רעזדנוא וצ ןוא .לזדניא

 ַא ט י נ ר ָא ג ןופ טָאה רעטעװעטַארעג רעד ױזַא יוװ ,עלהשעמ רענייש

 .עיזַאטנַאפ ַא .עלהשעמ ַא רעבָא סָאד ךָאד זיא ,ןפַאשעג לזדניא ןפיוא ןבעל

 ןבַאמוצכרוד טַאהעג געוו ןבלעז םעד טעמכ ןבָאה ,ןדיי רעטנזיוט ,רעבָא רימ

 טַאהעג תורצ עלַא וצ ךָאנ ךָאד ןבָאה רימ ןוא ...ןבעל ןיא ,רָאװ רעד ףיוא

 -ילימ רעשטייד רעקיזיר ַאזַא ןופ טלגנירעגמורַא רדסכ ןייז וצ קילגמוא סָאד

 "טנייפ רעד ןופ גנולגנירמורַא רערענעלק ןיק טימ ט ינ ןוא טכַאמ-רעט

 .רעפרעד ןוא ךעלטעטש ,טעטש יד ןופ גנורעקלעפַאב רעכעל

 ףיוא ךייא לעװ ךיא ביוא ןגעק ןייז טינ רעכיז טעוװ ריא זַא ,ביולג ךיא

 רעד טימ ,ןײרַא רעדלעוו עשיסורסייוו יד ןיא ןעמענ ,טציא טונימ עכעלטע

 | :םריפעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ ךובגָאט ןיימ ןופ ףליה

 ,1943 ינוי רעטירד,

 דוװ טינ טגערפ רענייק ,וװ טינ סייוו רענייק .געוו ןיא ךיז ןטיירג רימ

 --- -- ּפָאה ,ּפָאה ,קיצ ,קיצ ---

 רעשיטורסייוו רעד ףיוא ,רעגַאל ןשינַאזיטרַאּפ ןיא ץנַאט רעטצעל רעד

 רעשטָארַאנ רעסיורג רעד ןופ טנעָאנ ,לדאימ םורַא רעדלעוו יד ןיא ,דרע

 .ערעזָא
 ףיוא .רעביפ ןיא יװ ךיז טפרַאװ ,טנעה לסָאי ןיא ןאיאב רעד טכָאק סע

 טימ ןעמַאזוצ ןוז רעקידנדנעלב רעד ןיא טצנַאט ,זָארג םענעטָארטעגניײא םעד

 .סעצײלּפ ערעזדנוא ףיוא רעועג-ןישַאמ ןופ לָאטש סָאד ךיוא זדנוא

 יי ןגעוו עשינַאזיטרַאּפ ףיוא לָאמ ַאי ----|

 .1942 בײהנָא ,קירוצ רָאי ַא ךרע ןַא טימ ןעמ טניימ סָאד --- ל ָא מ ַא

 רעקידנטייר רעזדנוא טגָאז --- ןגעו עשינַאזיטרַאּפ ףיוא לָאמ ַא ---

 -בַאגעג טינ יירפ ױזַא ןעמ זיא --- געוו ןיא ןיוש ןענעז רימ ןעוו רידנַאמָאק

 .ןטייר רעדָא ,רופ ַא ףיוא ןרָאפ ןופ טדערעגּפָא ןיוש .טציא יו ןעג

 -נעוס רעכעליירפ קידנעטש רעד ןיײרַא ךיז טסייר -- עקרעדורב ---

 ןעניוװ טציא .ןעוועג ןַאד זיא'ס טכעלש יוװ יוא --- לוזארג ץרּפ רוחב רענאיצ

 וו ןזײװַאב ךייא ךיא לעװ טמוק ...ןַאד רעבָא .עצנַאג םיצירּפ יו ךָאד רימ

 .טניווװעג ןבָאה רימ

 "עג רעד ך ר ו ד ןעײג רימ ןוא רידנַאמָאק רעד זדנוא טביולרעד

 ָאטנַא דַאירטָא רעזדנוא ןופ .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעזדנוא ןופ עטכיש

 רעייז טגיילרַאפ רענַאזיטרַאּפ טכַא עטשרע יד ןבָאה ָאד .רעדלעוו רעװָאנ :

 "םרוד סעבַאגפיוא-ספמַאק ףיוא ןזָאלקעװַא ךיז ןגעלפ ייז ןענַאװ ןופ ,עזַאב
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 דוב 9 מ ַאדז

 ןצנַאג ןיא ,לביטש-דרע עטשרע סָאד רימ ןעעזרעד טָא .קירוצ ןעמוק ןוא ןריפ

 ,ףיט רעד ןיא סופ עבלַאה ַא יירד ןוא 8 ףיוא סופ 8 .דרע רעד ןיא

 ןשטנעמ טניױוװעג ןבָאה ָאד זַא ,ןענעקרעד טינרָאג ןעק רעקיטייז ַא

 ,זָארג טימ ןסקאוורַאפ ןוא טקעדַאב ,דרע רעד טימ ךיילג זיא לביטש סָאד
 ,סעטסוק טימ

 טרעלק -- טבעלעג רימ ןבָאה שינרעטצניפ רעד ןיא ,קיניײװעניא ָאד ---
 -פיוא קידנעטש ךיז רימ ןגעלפ טייציגנילירפ --- רידנַאמָאק רעד ףיוא זדנוא
 רעד ןופ ןלָאװקעגנָא טכַאנ רעד ךרוד זיא סָאװ רעסַאװ ןיא גָאטרַאפ ןּפַאכ
 ,סעטָאלב ןיא ןדלַאה ןזיב ןּפעלש ךיז רימ ןגעלפ ,עצנַאג סרעטעמָאליק .דרע
 לקיטש ַא ,לּפָאטרַאק לסיב ַא לביטש ןיא ןעגנערברעד וצ ידכ ,ןּפמוז ןיא
 זיא'ס ,ןרַאמָאק ןופ םוא ןעמוק רימ זַא ,טניימעג רימ ןבָאה רעמוז .טיורב
 ,טלעטשרַאפ ייז ןבָאה למיה םעד .ייז ןופ ןטלַאהוצסיוא ןעוועג סינרָאג

 רעדלעוו יד ןיא ןרָאװעג ןיוש ןענעז רענַאזיטרַאּפ ןעוו ךָאנרעד טשרע
 רעפיט ןקור וצ ךיז טַאהעג ארומ קרַאטש ןיוש ןבָאה ןשטייד יד ןוא ,'וערעמ
 ערענעקורט יד ןיא סעטָאלב יד ןופ ןכָארקעגסױרַא רימ ןענעז ,דלַאװ ןיא
 רעד ף יו א ךעלביטש ערעזדנוא ןעיוב ןביױהעגנָא ןוא דלַאװ ןיא רעטרע
 ןוא ףרָאד ַא ןעמענרַאפ םורַא געט עכעלטע ןיא רימ ןלעװ טציא ןוא דרע
 ...ןעמַאזוצ םירעיוּפ יד טימ ןעניווו

 וצ ןעמוקעג ךיוא ןענעז 1942 ןיא ,קירוצ רָאי ַא טימ ,לָאמ ַא ,ןַאד
 "גניר סָאװ ךעלטעטש יד ןופ ןדיי ענעטכָאשרעד-טינ עטצעל יד רעהַא ןפיול
 ,ןדיי 230 עטצעל יד ןאיצנעווס ןופ ןעמוקעג ןענעז .םורַא רעדלעוו יד ָאד ןעל
 ...ךעלטעטש ערעדנַא ןופ ,שטיוװָאלינוד ,קינליבָאק ןופ ,ןדיי 20 ַא קָאבולג ןופ
 -- תוטיחש יד ךרוד ןסיירוצכרוד ךיז רעדָא ןפױלטנַא וצ ןזיװַאב ןבָאה יז
 ןענעז --- ,טנעה יד ףיוא רעדניק עניילק טימ יצ ,עמַאמ-עטַאט טימ ערעדנַא
 עטעדנוװרַאפ ,עטעקַאנ ,עסעװרָאב ןפיול וצ רעדלעװ יד ןיא ןעמוקעג יז
 טּפַאכעג ם י ר ע יו ּפ יד ךרוד דלַאװ םוצ געוו ןיא ןענעז קיניײװ טיג)
 ,(סױרַא טינ ןיוש עקידעכעל ןייק ייז ןופ ןוא --- ןרָאװעג

 -טיוט ןופ ,ייז ןבָאה ,ןעוועג טינ ךָאנ זיא רענייק ןעוו ,דלַאװ ןיא ָאד
 ויא סָאד ןבעל ַא רַאפ סָאװ .ןבעל ַא ןכַאמ ןווורּפ ןביוהעגנָא ענענורטנַא
 -קַא ןיא זיא רעכלעוו ,וָאקורק רשא ךָאנרעד טלייצרעד רימ טָאה ,ןעוועג
 רע וו ,רעדלעוו יד ןיא הטיחש רעקייליװ רעד ןופ ןפָאלטנַא 1942 רעבָאט
 ,ךעלטעטש ערעדנַא ןופ עגעּפָאלטנַא ןדיי טרעדנוה עכעלטע ןפָארטעג טָאה
 סקעז --- טלייצרעד ווָאקורק רימ טָאה -- ןעזרעד ךיא בָאה רעטייש ַא ייב;
 ריא .תויח יװ ענעסקַאװרַאפ עלַא .רעמינּפ ןייק טנעקרעד טינ בָאה'כ ,ןדיי
 ךיא ןוא ןַאמדירפ ןדיי רעקינליבָאק םעד דניירפ ןיימ ןבעל ןענַאטשעג ןיב
 ןגיוצעג ןבָאה ייז .ןעוועג רע זיא ןסקַאװרַאפ ױזַא ,טנעקרעד טינ םיא בָאה
 ַא ןעזרעד ךיא בָאה לָאמ ַא טימ .רעייפ ןיא ייז ןפרָאװעג ןוא זייל םעזוב ןופ
 ןוא םישובלמ יד םיא ףיוא ךיז ןדניצ'ס ןוא רעטייש םייב טגיל עלעגניי
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 יק ס ניי ג ר ע ש ט ַא ק  .ש

 ,סנייא ץלַא זיא'ס, ,טקיאורַאב ךימ טָאה ןעמ רעבָא ,למוט ַא טכַאמעג בָאה'כ

 ,רעייפ ןופ ןגױצעגסױרַא רעבָא םיא בָאה ךיא .*קעװַא דלַאב טברַאטש ר

 ."ןעגנַאגעגסױא רע זיא טנעה עניימ ףיוא ןוא םיא ןופ םידגב יד ןעמונעגּפָארַא
 יד ןיא טכַאניב ןײגקעװַא רעדניק ערעייז טימ ןגעלפ ןדיי ערעדנַא

 יד ךיוא רָאנ ,ןסע וצ סעּפע ןעמוקַאב וצ רָאנ טינ ידכ רעפרעד עקימורַא

 ףיוא ןעמוקרָאפ ןגעלפ רדסכ .לדעב ַא ןיא ץעגרע ןפָאלשרעביא טכַאנ עטלַאה

 סעװַאלבָא יד ןיא ןגעלפ ןדיי רעקילדנעצ ןוא ןשטייד יד ןופ סעװַאלבָא יז

 "עג ענעבילבעג יד ןיא ןדיי זַא ,וצרעד טכַארבעג ךיוא טָאה סָאד .ןעמוקמוא

 עקיליורג יד ןגָארטרעד ךיז ןבָאה סע עכלעוו וצ ןרעגַאלסטעברַא ןוא סָאט

 .רעדלעוו יד ןיא ןדיי ענעפַאלטנַא יד ןבָאה סע עילָאד ַא רַאפ סָאװ תועידי

 זו ,דלַאװ ןיא ָאטעג ןופ ןפױלטנַא ןגעוו ןטכַארט וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ---

 .לרוג רעבלעז רעד ייז טרַאװרעד סע

 ךױא ןעמוקעג רעדלעװ יד ןיא ןענעז רעבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןופ ןרָאװעג טקישעג ןענעז עכלעוו ,רעועג טימ ןדי ןדי ע ר ע ד נג ַא

 ןבָאה עכלעוו ,רעװעג ןָא ןוא טימ רעפמעק עשידיי ןוא טנָארפ טייז ױענעי

 רעטעּפש ךָאנ .ןרעגַאל יד ןופ ,סָאטעג יד ןופ ןסירעגסױרַא סנטיײצַאב ךיז

 -נעעז ןבָאה עכלעוו ,ענעגנַאפעג עשיטעווָאס ןעמוק ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה

 רעקילדנעצ יד ןיא ןפָאלטנַא ,שטייד רעד טינ טעװענַאש ייז ךיוא זַא ,קיד

 ןופ רעדָא ,טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןופ רעטרעדנוה יד ןיא רעטעּפש ןוא

 ,רעדלעוו יד ןיא ײמרַא רעשטייד רעד

 ,רעדלעוו יד ןשרעהַאב וצ לכ-םדוק ףמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד

 ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ,ןעמוקוצניירַא ןיהַא ןבָאה ארומ ןלָאז ןשטייד יד

 רעוועג ןעמוקַאב וצ ןוא םידגב ,זייּפש גונעג ןעמוקַאב וצ קיטייצכיילג ףמָאק

 .שטייד ןגעק ןפמעק וצ ידכ

 ַא ןטעב רעטצנעפ ןרעטניה רעױּפ םוצ ןעמוק טינ ןיוש טגעלפ ןעמ

 דנוא רַאפ טדערעג טָאה ר ע װ ע ג סָאד .טיורב לקיטש

 דוּפ 3 --- סקיב יד ןוא רעװלָאװער רעד ןלױפַאב טָאה --- לרעטעפ ---

 ַא ןיא ןרעװ ז ו מ ץלַא סָאד -- עקרָאכַאמ ,המהב ַא ,םיריזח 2 ,לעמ

 ,םורַא העש רעכלַאה

 יד טימ ,רעװעג ןופ ןשטנעמ טימ זַא ,טסווװעג ןיוש טָאה רעיוּפ רעד

 סע זו מ -- סעּפע ןגָאז יז זַא ,ָאטשינ תומכח םוש ןייק זיא רענַאזיטרַאּפ

 יב ןעמענ טעװ ןעמ ביוא זַא ,לָאמ ַא ןטעבנייא רעיוּפ ַא ךיז טגעלפ .ןייז

 ןעמענ ןעק ןעמ ןעמעוװ ייב ןגָאז רענַאזיטרַאּפ יד רע טעו רעקינייװ םיא

 "עי ייב ןוא םיא ייב ןעמענ ,הבוט יד ןָאט םיא ןעמ טגעלפ ,ונ .ר ע ר ע מ

 -רעפ ןייז ןענַאּפשנײא ךיוא רעױּפ םעד ןסייה טגעלפ ןעמ :ךָאנ קינײװ .םענ

 םיא רימ ןגעלפ טרָאד .דלַאװ ןופ גערב ןזיב ץלַא ןריפרעד ןוא ןגָאװ ןוא

 ךיז וצ ןטקודָארּפ יד ןעגנערב ןגעלפ רימ יוװ םעד ךָאנ ןוא ןטרַאװּפָא ןסייה

 ןוא .קירוצ ןגָאװ ןוא דרעפ ןעגנערבּפָא רימ ןגעלפ ,ךעלביטשידלַאװ יד ןיא
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 רוב 5 מַאז

 ַא ןעמענוצ םיא ייב רימ ןגעלפ ,דרעפ עכעלטע טַאהעג טָאה רעױּפ ַא זַא
 ןוא רעריּפשסױא ערעזדנוא רַאפ דרעפ טַאהעג רימ ןבָאה םוַא ױזַא ,רָאּפ
 ןוא םירעיוּפ יד ןופ זייּפש יד ןיײלַא ךיז רַאפ ןעגנערב וצ ןַאּפשעג םענעגייא
 -עג ןבָאה רימ --- תומהב ערעזדנוא דלַאװ ןיא טעשַאּפעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס
 ױזַא ןסעגעג טינ ןבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא זַא ,טכוד רימ .ןסע וצ סָאװ טַאה
 ףָאה ךיא שילפ לפיוו ,ליפ ױזַא ןסעפיוא טינ ןיוש לעוו ןוא שיילפ ליפ
 ןיא "סרעדישזדירפ, ןייק .עקנַאזטרַאּפ יא ר ָא י | ײ א ןסעגעגפיוא
 -רעמוז המהב עטעליוקעג ַא רימ ןגעלפ ,טַאהעג טינ ךָאד רימ ןבָאה דלַאװ
 שיילפ עקירעביא סָאד ןעמ טגעלפ ךָאנרעד ,געט 3 ,געט 2 ןסע ןענעק טייצ
 -אל עשידיי יד וצ ןעגנערב ,טייצ רעמעװקַאב ַא ןיא רעדָא ,ןפראוסורַא
 ,ןלייצרעד דלַאב ךָאנ לעװ ךיא עכלעוו ןגעוו ,ןרעג

 רעדנַא ןַא רָאג קינײװעניא ןעמוקַאב ןבָאה ךעלביטש-דרע ערעזדנוא
 עטנערברַאפ יד ןופ לגיצ ןעגנערב רימ ןגעלפ טײצ-טסברַאה ןיא .ןעזסיוא
 עטסערג יד ןיא וליפַא ןעוועג זיא ױזַא ןוא ךעלעווייא ךיז ןכַאמ ןוא רעפרעד
 - ,ןענעפע שזַא ןריט יד ןגעלפ רימ זַא ,סייה ױזַא זדנוא ייב טסערפ

 ןגייוװצ יד טָאטשנָא טפָא ןיוש ןגעלפ ךעלביטש יד ןיא קיניײװעניא
 ,טנעוו יד ףיוא ,ייה טימ ךעלעשיק ,יורטש טימ סעקינעס ןגיל סערָאנ יד ףיוא
 ןליפַא ןעגנָאהעג ןענעז ,רעמייב עטגעזעגּפָא ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ
 ָאידַאר ַא וליפַא ךיז טָאה ,רידנַאמָאק ַא ייב ןטלעז טינ ,רעכיּפעט ,רעדליב
 .ןענופעג

 ,ןבעל רעדנַא ןַא רָאג ןרָאװעג ןיוש זיא'ס
 ערעטלע יד ,ןדיי עקנַארק ,עטלַא יד ךיוא ךיז ןבָאה טרעגריבעגנייא

 טפָא יז ןבָאה רימ) טיובעגסיוא ךיז ןבָאה ייז .ערעייז רעדניק יד ,ןעיורפ
 עשידיי ןעוועג ןענעז'ס וװ ןדַאירטָא יד ןופ טנעָאנ רעד ןיא (ןפלָאהעגוצ
 ןרעגַאל עשידיי :ןפור טגעלפ ןעמ סָאװ ,ךיז רַאפ ךעלביטש --- ,רענַאזיטרַאּפ
 ,ענָאז רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןיא

 -יטרַאּפ עשידיי יד ןגעלפ ןדַאירטָא יד רַאפ זײּפש טימ קידנרָאפקירוצ
 לקעז ַא וװ ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיי יד וצ ןפרַאװּפָארַא סנגעוורעטנוא רענַאז
 טיובעג ךיוא ןבָאה ןדיי יד .וויזאא ןּפיױרג לסיב ַא ,לסּפעש ַא ןעמעוו ,לעמ
 יד רַאפ טיורב ןקַאב ןגעלפ ןוא סנוויוא ערעסערג ךעלביטש ערעדנַא ןיא
 ןטכיררַאפ ןגעלפ ייז ןוא ןענישַאמ-יינ טכַארבעג יז ןבָאה רימ ,רענַאזיטרַאּפ
 ױזַא ןענעז ענָאז רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןרעגַאל-ןדיי יד .ךיש ,יועדיילק
 .רעפמעק יד דלַאװ ןיא ןייז רעייז טימ ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש םורַא

 .רךַאפ וצ טינ ךיוא זיא ןסע ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ָאד זיא'ס זַא ןוא
 "יו ןעמ טָאה ?ץחרמ ןייק ןכַאמ טינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ --- ,ןַארַאפ ןקידניז
 ייז ןופ ןעמונעגּפָארַא ןגייווצ יד ,רעמייב טרעדנוה ערעסָאװ ַא טגעזעגנָא רעד
 -ָאפ ַא טימ לדעב ַא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא ןליפַא לגָאנ ן יי א ןָא ןוא
 לדעב ןופ טייז םייב .קינייװעניא טכַאמעג ל ַא פ ַא וליפַא .עקזייה-רעד
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 יק ס נייג רעש טַא ק .ש

 -פיוא ףיוא לסעק ַא רעױּפ ַא ןופ ןריפוצ טכַארבעג ,םענורב ַא ןבָארגעגסױא

 ףיוא ןסיג וצ ידכ טנערבעגנָא ייז ןוא טכַארבעגנָא רענייטש ,רעסַאװ ןכָאקוצ

 טעשטשָאװכעג ךיז טָאה ןעמ ...ןוא ערַאּפ ַא ןייג לָאז סע ,ױעסַאװ סָאד יז

 -רעטנוא ,ךעלמיזעב עקנישירפ יד טימ --- ןטייצ עטוג עטלַא יד ןיא יו ---

 האנה קרַאטש ,קרַאטש טָאה ןעמ ןוא ,ןוגינ ןקידבוט"םוי ַא טּפָא קידנעגניז

 ןשַאװעגסיוא ךיוא ןיוש ןעמ טָאה סגעוװ ןייא רַאפ ןוא ,דָאב רעד ןופ טַאהעג

 יז טעידורּפעגסױא ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיוא ןוא לכיט-סופ ַא ,שעוװ לקיטש ַא

 / =ןרעװ טהפרשרַאפ ןלָאז זייל יד זַא ,ןכַאז

 -נוזַאב ַא דַאיוטָא ןדעי ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא ךיוא זיא ךעלריטַאנ

 -סעװשןקנַארק ,םירױטקָאד טַאהעג ןבָאה רימ .לָאטיּפש ַא רַאפ לביטש רעד

 ָאד טָאה ,ךיא קנעדעג ,שטיװָאכַאסיײּפ רעטקָאד רענליוו רעזדנוא ןוא ועט

 יד םעד וצ טפָא קידנבָאה טינ ,סעיצַארעּפָא ערעווש רָאג ,רָאג טריפעגכרוד

 רעד טימ זיא ךַאז ענדָאמ ַא בגא .ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה עטסרַאטנעמעלע

 ועקנורטעגסיוא ןטלָאװ רימ ןעוו ,טייצ רעלַאמרָאנ ַא ןיא רימ טכוד :ענעיגיה

 רימ ןעװ ,רעדלעװ יד ןיא ר י מ לפיו סעטָאלב ןופ רעסַאװ ליפ ױזַא

 יפױא ערעזדנוא וצ קידנעיג ר י מ יװ ױזַא ןפָאלשעג ט צ י א ןטלָאװ

 ןיא ןרעסַאװ ןיא -- עװַאלבָא רעשטייד ַא ןופ טייצ רעד ןיא רעדָא סעבַאג

 ,ןרָאװעג לת ַא זדנוא ןופ ךָאד טלָאװ --- ןעיינש ןיא ןוא ןּפמוז ,סעטָאלב

 בָאה ךיא ,דניירפ עבושח .,ךָאד טעז ריא ,טינ ערהדזיע ןייק --- ...ןַאד רעבָא

 ךיא ...רעטייוו יאוולה ןוא יינש ףיוא ןפָאלשעג ,רעסַאװ קיטָאלב ןעקנורטעג

 ףבעגוצ םעד וצ ָאד ךיז טליװ טרּפ ןטנַאסערעטניא ןַא .טוג ץנַאג ךיז ליפ

 "גוא ןיא ךיז ןבָאה ,ןלַאפַאב דלַאװ רעזדנוא לָאמ ןייא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 "עג ןבָאה ייז .סופיט ףיוא ןעיורפ עקנַארק 2 ןענופעג לָאטיּפשידלַאװ רעזד

 עקנַארק יד יװ עז טפרַאדעג רעבָא ריא טָאה .ץיה דארג 40 רעביא טָאה

 ןעמַאזוצ ןפָאלעג זיא רערעדנַא רעד טימ ןגיובנעצַאק עקירעיסס עקשטיטלַא

 "עג טינ ריא ןבָאה עגנוי זַא ,ךייא גָאז ךיא --- סעטָאלב יד ךרוד זדנוא טימ

 .ןטלַאהכָאנ טנעק

 סָאװרַאפ ,רעגייטשסנבעל ןשינַאזיטרַאּפ םייב ןיוש טלַאה ךיא זַא ןוא

 .2ר עד ל עװ יד ןי א ע ביל לטיּפַאק סָאד ךיוא ןענָאמרעד טינ

 רעבָא ןענעז עקינייוװ יד ןשיווצ .רעדלעוו יד ןיא ןעוועג ןענעז ןעיורפ קיגיײװ

 "רַא"ךיק טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה ןעיורפ לייט .עשידלעה ךס ַא ןעוועג

 -לעװ יד ןיא ךיז טָאה ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאפ .וו"זַאַא לָאטיּפש םייב ,טעב

 סעידעגַארט קינײװ טינ ןענעז סע ,טבילרַאפ ךיז טָאה ןעמ ,טבילעג רעד

 יצ םיוט טימ טקידנעעג ןטלעז טינ ךיז ןבָאה סָאװ ןעשעג טיבעג םעד ףיוא

 רצסיוא טַאהעג טָאה עקנַאזיטרַאּפ ןיא יורפ יד ,וליפַא דרָאמטסבלעז טימ

 יד ןופ גנולגנירמורַא רעקידרדסכ רעד ןיא ןטייקירעוװש ליפ רעייז ןייטש

 ןעגיוועג וצ ידכ ןעלטימ עלַא ןדנעװנָא ןגעלפ עכלעוו ,טיילעגנוי עקיטולבלופ

 ןעו ןפָארטעג ןבָאה ןלַאפ גונעג .ןימ םענייש םעד ייב טייקמַאזקרעמפיוא
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 ךו ב 5 מ ַא ז

 -רעדניק טימ סױרַא גנואיירפַאב רעד ךָאנ רעדלעוו יד ןופ ןענעז עטבילרַאפ
 ..טנעה יד ףיוא ךעל

 טָאה סָאװ גָאלּפ - ת ו ר כ י ש יד ןענָאמרעד וצ ךיוא יַאדכ זיא'ס
 טינ ןעק ךיא .טכַארבעג תונברק קינײװ טינ ןוא ןָאטעגנָא תורצ גונעג דנוא
 ךיוא ןַאד ןעוועג ,רעטסעוװש ענייז) רעצלעמ םייח רעפמעק רעד יװ ןסעגרַאפ
 -עג ןסָאשרעד זיא (ןָאטסָאב ןיא ןפָארטעג גנַאל טינ ךיא בָאה ,דלַאװ ןיא
 ַא ,עלעקסַאב ערעייט יד יװ ןוא ןַאזיטרַאּפ ןשיווטיל ןרוכיש ַא ןופ ןרָאװ
 לױק - ט י ו ט: ַא בילוצ ןענַאטשעגפױא טינ רעמ ןיוש זיא ,עקידנפָאלש
 -נַא רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ יװ ןוא ןַאזיטרַאּפ ןשיניארקוא ןרוכיש ַא ןופ
 רעד ןופ ןעמונעגוצ ןפנָארב םעד בילוצ טיוט רעד טָאה סנבעל עגנוי ערעד
 ַא ןעמונעג .ןעועג טינ םירוכיש ןייק יװ טעמכ ןענעז ןדיי ןשיווצ ...טלעוו
 ,גונעג .ןיוש ןוא עקשטעּפַאק

 -יטרַאּפ ןיימ ןופ 1944 ינוי ןט-12 ןופ טריטַאד לדליב ַא ריא טָאה טָא
 םעד ןעגנַאגעגכרוד ,וצ עטיל וצ רעפיט קידנעייג ןענעז רימ :ךובגָאט רענַאז
 טנעקעג טינ ןיילַא טָאה גנוריפ-רידנַאמָאק יד ןוא י ר א ג יו װ ףרָאד
 -עגרָאפ זיא'ס וװ עטַאכ רעשירעיוּפ ַא ןיא ןיגוצנײרַא ןויסנ םעד ןייטשייב
 .םילכאמ ענעדישרַאפ טימ שיט רעכעלטיירב ,רעגנַאל ַא; .החמש ַא ןעמוק
 -) ַא גָא מ ַא ס ןוא -- סַאװק-טיורב ,זעק ןוא ַאשטעּפ ,רעטוּפ ןוא שיילפ
 -ַאב ַא ךָאנ קיטנוז ץוח ַא טנייה זיא'ס ,ץלַא ןופ רעמ ,ךיז טייטשרַאפ ע ק

 -ץג זיא ,בוטש ןופ םיטַאבעלַאב יד ,קלָאפרַאּפ עגנוי ייב .בוט-םוי רערעדנוז |
 ץטסכעה יד ףיוא טיירש ןעמ רָאנ טגניז ןעמ טינ ,גנילטשרע ןַא ןרָאװעג ןריוב
 רעייפ ןופ טלָאװ ןעמ יװ ױזַא רעזענ יד .ענעקנורטַאב ןיוש ןענעז עלַא .תולוק
 ןקוק בעוועג םענַאמוט ַא ןיא ןגיוא יד ,ןלָאװשעגנָא ןוא טיור .ןעמונעגסױרַא
 -ץשויעצ רעד ןופ ּפירכ םעד רעטנוא טצנַאט ןעמ טינ ,םורק ןוא טמולחרַאפ
 עגנע יד ןיא ךיז טבייר ןעמ ןוא ךיז טלקָאש ןעמ רָאנ ,עקשָאמרַאג רעט
 יד ..,ךיז טגיוו ץלַא ...טעקָאלשז ןעמ ,טפיוז ןעמ ,טקנירט ןעמ ...טנעוו
 ,ןענַאד ןופ ךעלטייוו טייטש אנוש רעד סָאװ סנ ַא ,סנ ַא ...ךיוא רענַאזיטרַאּפ
 *,ןליפַא סָאש ןייא ןָא ןענעליוקסיוא טציא טנעקעג ױזַא ךָאד זדנוא טלָאװ ןעמ

 -עג ארומ ןשטייד יד ןבָאה טגָאזעג יװ .וצרעד ךיוא ןעמוקעג זיא'ס ןוא
 יד ןיא ןעמוקעג ךָאד ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ ,ימ ,ז ד ג ו א רַאפ טָאה
 ףמַאק ןָא .ןעמענ המקנ ,ןפמעק וצ ידכ רָאנ ,ןבעלוצרעניא ידכ טינ רעדלעוו
 ןרָאװעג טעטכינרַאפ ד ל ַא װ ןיא ,ָאטעג ןיא יװ ךיוא ךָאד רימ ןטלָאװ

 ןבָאה ,ןדיי עקיגױט רעוועג םוצ יד --- זדנוא ןופ לייט רעטסערג רעד
 -עגסיוא דלַאװ ןיא ןעוועג ןעמ זיא רעוועג ןָא ןוא ,טַאהעג טינ רעוועג ןייק
 ,זײּפש יז ןופ ןעמוקַאב םייב םירעױּפ יד ןופ תונכס יילרעלכ ףיוא טלעטש
 -נוא ןעוועג זיא רעוועג סָאד .ּפָארַא ןביוא ןופ עקירעװעגדזָא יד ףיוא טקוק -עג ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ענעגייא ןופ ןליפַא ...ןוא ןגעוו יד ףיוא ייס
 ןשטייד ןעוו ,לַאפ ןיא ךיוא דניירפ ַא ,דלַאװ ןיא דניירפ רעטסערג רעזד
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 יק סניגרעש טא? .ש

 ..ךיז רַאפ ןזָאל ליוק עטצעל יד ,ףמַאק ןיא ןַאד ןעק ןעמ ןוא םורַא ןעלגניר

 ידכ ,ןעמענ ןבעל סָאד ןיילַא ךיז ןענעק וצ ןַאד קילג רעניילק ןייק טינ זיא'ס

 י"דנעטשרַאפ רעבירעד זיא'ס .אנוש םוצ רעקידעבעל ןייק ןלַאפוצנײרַא טינ

 זיא ןפַאשעגנייא ךיז טָאה ןַאזיטרַאּפ ַא סָאװ קיטש-רעוועג עדעי סָאװ ,ךעל

 .ןעגנוריסַאּפ עטסשיטַאמַארד יד טימ לופ

 ױרַא יד ןגעק ןביױהעגנָא טשרעוצ רימ ןבָאה אנוש ןגעק ףמַאק רעזדנוא

 ןדיי יד ףױא תוטיחש יד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה עכלעוו ,םירעוּפ עקימ

 סָאד ןעמוקעגנָא רעווש רָאג טינ זדנוא זיא'ס .ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא

 יד ןענעז סע ו װ ןוא ר ע װ טסוװעג ןבָאה ןדיי לייט ַא ,ייז ןּפַאכ

 סָאד ןגָאז תודע טגעלפ ןלַאפ ערעדנַא ןיא .תוחּפשמ ערעייז ןופ רעדרעמ

 םירעיוּפ יד ייב ןעניפעג ןגעלפ רימ סָאװ ,רעדיילק ןוא גנוריצ ,לבעמ עשידיי

 -רעד וליּפַא םירעוּפ ערעדנַא זדנוא ןגעלפ טפָא .זיּפש ךָאנ ייז וצ קידנעמוק

 יטרַאּפ עשידיי ןופ המקנ יד .רעדרעמ עטנַאקַאב ,םינכש ערעייז ןגעוו ןלייצ

 ,"טכַאנ עטוג, ַא טימ וליּפַא טפָא ,בוטש ןופ ןײגסױרַא --- :ןעוועג זיא רענאז

 .םענייא ןיא עלַא טימ זיוה סחצור-רעיוּפ םעד ןדניצרעטנוא ןוא

 טײצ ַא ךָאנ ,טָאה שטיװָארעּפלַא עקציא רעקירעי-18 רעקייליוו רעד

 טכַארבעג םיא טָאה רע .רעטומ ןייז ןופ רעדרעמ םעד טקַאּפעג .ןעוועטאשט

 שינעביולרעד יד ןעמוקַאב ןכָאנ ןוא ןטקיזמעצ ַא ןיוש דַאירטָא ןיא זדנוא וצ

 רעד טָאה ,ליװ שטיװָארעּפלַא ס א װ חצור ןטימ ןָאט וצ רידנַאמָאק ןופ

 סָאװ ,גנַאלרַאפ ןייז טליפעגסיוא טָאה רע ,רעטומ ןייז רַאפ ןעמונעג המקנ ןוז

 םיוקמ זיא'ס ..רענַאזיטרַאּפ עשידיי עלַא ןופ ןליוו רעד ךיוא ןעוועג זיא

 "רעד ך י ד ןבָאה סָאװ יד ה"ד -- *ןופוטי --- ךיפטמ ףוסו, רעד ןרָאװעג

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןײלַא ףוס-לכ-ףוס ןענעז ,ןעקנורט

 . עלַא רַאפ לָארַאּפ-קערש רעד ןרָאװעג זיא --- !ןעייג רענַאזיטרַאּפ ---

 "רעד ךיז טָאה טנייפ רעד זַא ,ךָאנ טדער רעו ןוא .אנוש ןרַאפ ןוא םיחצור

 יד יװ ךיז ייז ןגעלפ ןַאד ...!רענַאזיטרַאּפ ע ש י ד יי ןעייג סע זַא ,טסווו

 ןכוז רענַאזיטרַאּפ עשידיי זַא ,טסוװעג ןבָאה ייז .ןכירקעצ רעכעל ןיא זיימ

 ןיוש יװ ,ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי ..,ןפנָארב ןייק טינ ןוא רעדיילק ןייק טינ

 ןבָאה םירעױּפ יד סָאװ סטוג-ןוא-בָאה עטביױרעגנָא סָאד ,טלייצרעד רעירפ

 רעד ןופ טקעמעגּפָא ...ןדניצעגרעטנוא ,טפַאשעגנייא טולב שידיי טימ ךיז

 .תוחּפשמ יד ןרָאװעג טקעמענּפָא ןענעז סע יװ ױזַא ...'דרע

 רעמ ךָאנ טייצ רעד טימ ןוא ןסעגרַאפ טינ ךיוא רימ ןבָאה קיטייצכיילג

 -עג םעלַא םעד וצ טָאה רעכלעוו ,אנוש-טּפיוה ןגעק ףמַאק םעד טקרַאטשרַאפ

 .יצַאנ ןגעק ,טכַארב

 -סוק ןשיװצ ןטלַאהַאב ךיז טגעלפ רעוועג ןָא ןוא רעוועג טימ עּפורג ַא

 סע רָאנ יװ ןוא .געװ ַא ייב רעמײב יד ף יי ו א רעדָא ,רעטניה ,סעט

 רעדָא ןשטייד עּפורג ערענעלק ַא ןרָאפייברַאפ רעדָא ןרישרַאמייברַאפ ןגעלפ

 רעטכידעג ַא טימ ןלַאפַאב ןטניה ןופ ייז רענַאזיטרַאּפ יד ןגעלפ ,ײצילָאּפ
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 ױד | ב ? מ ַא ז :

 -טע .ןבעגנייא דנצנעלג עבַאגפיוא ַאזַא ךיז טגעלפ טעמכ לָאמ עלַא .יירעסיש
 ךיז ןגעלפ עקירעביא יד ,עטעגרהרעד ןגיל ןביילב ןגעלפ ענעלַאפַאב עכעל
 רעייז ןענעז רימ זַא ,יירעסיש רעטכידעג רעד טול ,קידנעניימ ,ןפיולעצ
 -ּפָארַא לוויטש יד ,ןעמענוצ רעוועג סָאד רימ ןגעלפ עטעגרהרעד יד ןופ .ךס ַא
 טפָא רעבירעד ןעמ טגעלפ .ןָאטנָא ך י ז ןוא ןָאטסיױא רעדיילק יד ,ןעמענ
 -עֵּבנֶא רעדיילק םינימ ענעדישרַאפ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד רעדלעוו יד ןיא ןעז
 | ,רעוועג םינימ ענעדישרַאפ טימ ,ןָאט

 ףיוא טימַאניד ןגיילרעטנוא ,ןרינימ ןגעוו יד רימ ןגעלפ םעד רעסיוא
 רימ .עיצינומַא טימ ,רעטילימ טימ ןענָאלַאשע ןסיירפיוא ןוא ןסלערדןַאב יד
 -ַאמ עשהכולמ .ןסיירפיוא רעדָא ןדניצרעטנוא ןקירבַאפ ןוא ןקירב ןגעלפ
 טינ ,ןעמוקנָא טינ ייז וצ לָאז גרַאװנסע סָאד ידכ ,ןדניצ רימ ןגעלפ סעקטנָאי
 ,דנַאלשטיײד ןיא סעילימַאפ ערעייז וצ טינ ,טנָארפ ןפיוא

 ץרענעלק ןיא ןרָאפ רעדָא ןייג וצ ןגָארקעג ארומ ןיוש ןבָאה ןשטייד יד
 ייז ןגעלפ טציא .רענַאזיטרַאּפ לָאצ רענעסקאוועצ רעמ ץלַא רעד בילוצ סעּפורג
 ןרעטשינוצכרוד ןוא ןעלגנירוצמורַא ידכ ,ײמרַא עצנַאג ַא ןבָאה ןפרַאד ןיוש
 קידנסיוװרעד ,רענַאזיטרַאּפ יד ןגעלפ קי ד נ ע ט ש ןוא ,דלַאו |ן ײ א
 םורַא טצעזעגסױרַא ךיז ןבָאה ןשטייד זַא ,שזַאנָאיּפש רענעגייא רעד ןופ ךיז
 עדַאקָאלב רעד ךָאנ ןוא דלַאװ םעד ןופ ןענירטנַא --- ,סעיצנַאטס עטגעַאנ יד
 -ַאקַאלב ןכַאמ וצ ןביולרעד טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ןשטייד יד ,ןעמוקקירוצ
 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ רעטנזיוט רעטרעדנוה ףיוא סעד
 -קוא ,דנַאלסורסיײװ ןופ ןענָאיַאר עצנַאג ןעמונרַאפ ןוא רעדלעוו רעקילדנעצ
 טלָאװעג ןבָאה ןשטייד יד .ערעדנַא ןוא תוכולמ עשיטלַאב יד ,ןלױוּפ ,עגיאאר
 ןלעװ רענַאזיטרַאּפ יד טימ, ,ןטנָארפ יד ףיוא רענגעק ערעייז ןגיזַאב 'רעירפ
 רענַאיטרַאּפ יד ןבָאה סָאד ."ןטכַארט יז ןגעלפ הצע ןַא רעטעּפש ךיז רימ
 ,טצונעגסיוא

 טָאה ,ןײרַא דלַאװ ןיא לזמ טימ ןעמוקעג ןיוש זיא רעכלעוו ,ךיי רעד
 ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןרעוו וצ ןעמונעגניײרַא קילג סָאד טַאהעג טינ לָאמניײק
 ַא ןעװעג זיא'ס .ןדיי-טינ עלַא טימ םַאנסױא ןָא ןעשעג זיא סָאד יװ ױזַא
 ןבעלסיוא טנעקעג ךיז ןבָאה רעדלעוו יד ןיא ןדיי יד ןעוו ,(1943744) טייצ
 יד ןופ ךעלטייוו ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןרעגַאלדיי יד ןיא ,קידנפמעק טינ
 -ַאב ןטייקירעווש עקירעביא ןָא טנעקעג ןיוש ןַאד ךיז ןבָאה יז ,ןדַאירטָא
 -יטרַאּפ יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירעוּפ יד ןופ זיײּפש טימ ןגרָאז
 ןָא ןדי עלַא יװ ,ןסעגרַאפ וצ טינ לָאמנייק זיא'ס רעבָא ,סענָאז עשינַאז
 ידכ ,ןעלטימ עטסנדישרַאפ יד טעדנעװעגנָא ןבָאה ,גנוי ןוא טלַא ,םַאנסייא
 -ןפמעק ַא ,"יָאװעיאב , ַא ןייז וצ ידכ ,דַאירטָא ןַא ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא
 ןדיי יד ןבָאה | פ מ ע ק ,דלַאװ ןיא ױזַא םתס ןציז וצ טינ ידכ .'ועקיד
 עביל ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ .ןפמעק ןזָאל ייז לָאז ןעמ ידכ ,טפרַאדעג
 עכלעוו ,ןדיי טּפַאכעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ערעלוגער יד בוא זַא ,?ניירפ
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 יק סנ י ג ר עש ט ַא ק .ש

 טימ ןגרָאזַאב ךיז ןעגנַאגעג רעדָא ,סעיצַארעּפָא-ספמַאק טריפעגכרוד ןבָאה

 ןדיי עכלעזַא ןענעז םיללכ עשינַאזיטרַאּפ ענעמונעגנָא יד טול טינ ,זײּפש

 טייצ רעד ןיא ,טױט טימ וליפַא ןטלעז טינ ,ןרָאװעג טפָארטשַאב גנערטש

 ןעוועג ףָארטש יד זיא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיייטינ ייב ןלַאפ עכעלטע ןיא ןעוו

 .ןרָאװעג ןגיוושרַאפ ללכב זיא'ס רעדָא ,עקיטשינ ַא

 עּפורג ַא ,רימ ןעו 1943 רעבמעטּפעס ףוס ןיא ןעוו ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןרַאפעג רעטנזױט ךרוד ךיז ןבָאה ,ענעסירעגסױרַא ָאטעג רענליוו ןופ ןדיי

 "קילג ןענעז ןוא רעדלעוו רעשטָארַאנ יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןגָאלשרעד

 ןענעז רימ; :טגָאזעג ןוא ווָאקרַאמ רידנַאמָאק-עדַאגירב םוצ ןעמוקעג עכעל

 יד ןעמונעגוצ םורַא געט עכעלטע ןיא זדנוא ןעמ טָאה -- *ןפמעק ןעמוקעג

 "נַא ןופ ,ןעמונעגּפָארַא ןעלטנַאמ יד ןוא לוויטש יד ערעדנַא ןופ ,ךעלרעגייז

 40,000 ןענעז רעטעּפש ךָאװ ַא טימ ןעוו ןוא .ןעמונעגוצ רעוועג סָאד ערעד

 ףיוא ןזָאלעג רענַאזיטרַאּפ יד זדנוא ןבָאה ,ןלַאפַאב דלַאװ רעזדנוא ןשטייד

 ןופ ןענעז טַאטלוזער ןיא ןוא טָארַאב סשטייד ןפיוא ,טגָאזעג רעסעב ,סטָאג

 "ופעג רעדלעוו ענעי ןיא ןַאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ענעבילבעג-טצעל 0

 ןדַאירטָא יד ןיא ןיוש ךָאנרעד ןענעז ןדיי לפיוו ןוא .ןעמוקעגמוא 0 ,ןענ

 ילָאּפ םעד ,ןיקסנעלָאמס ןסעגרַאפ ןעק רעוו ?ענעגייא יד ןופ ?ןעמוקעגמוא

 טַאהעג קלח ןסיורג ַא רָאג טָאה סָאװ ,קינליבָאק ןופ טנַאדנעמָאק ןשיאייצ

 ןענופעג ךיז ךָאנרעד טָאה יקסנעלָאמס רעד ,ןדיי רעטרעדנוה ןטכעשסיוא ןיא

 ןיא טָאה רע לייוו ,ןזָאלעג יירפ םיא טָאה ןעמ ןוא עדַאגירב ןיא זדנוא ייב

 .רעוועג ןוא רענַאזיטרַאּפ ךָאנ ךיז טימ טכַארבעג דלַאװ

 "יטרַאּפ ןיא ןטייקשידלעה עקידלַאװג ןזיװעגסױרַא ןדיי יד ןבָאה ךָאד

 לרעב רוחב רענאיצנעווס ןגעוו ןײגמורַא ךָאנרעד ןגעלפ סעדנעגעל .עקנַאז

 רוחב רעזדיװ ןגעװ ,ןענָאלַאשע עשטייד 17 ןסירעגפיוא טָאה סָאװ ,ײכָאי

 רעטרעדנוה ןגעװ ןוא רעשטָאק ץינערוק ןופ רערעל ןגעוו ,קאלָאװ עבייל

 .ערעדנַא

 ףדי י ד ןבעל טנעקעג רעקיאור ךיוא ןיוש ןבָאה תוכז רעייז ןיא

 .ןרעגַאל יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 "רפעג ךיז רעוועקצוס רבח ןיימ טימ ןעמַאזוצ ךיא בָאה טייצ עסיוועג ַא

 ןופ 1943 ףוס ןיא ןעמוקעגנָא זיא'ס .עגָאל רעטוג רעלעיצעּפס ַא ןיא ןענ

 ,ןשטנעמ ןצעזקעװַא ןלָאז ייז ,לעּפַאב ַא ןרידנַאמָאק-עדַאגירב יד וצ עװקסָאמ

 טָאה ןעמ יװ ױזַא ןוא .ןדַאירטָא ערעייז ןופ עטכישעג יד ןביירש ןלָאז סָאװ

 ןופ ןעמונעגסױורַא ןדייב זדנוא ןעמ טָאה ,רעביירש ןענעז רימ זַא ,טרעהעג

 -סיוא טָאה ןעמ וװ ,בַאטשיעדַאגירב ןיא ןעמונעגניירַא זדנוא ןוא דַאירטָא

 "נעצ רעד ןרָאװעג ךָאנרעד זיא סָאװ ,בוטש עלעיצעּפס ַא זדנוא רַאפ טיובעג

 טימ ןעמַאזוצ גָאט עלַא ןגעלפ עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עלַא ןופ רעט

 טָאה תושר רעזדנוא ןיא .ןלעפַאב ךָאנ בַאטש םעד ןייגכרוד ןפרַאד ערעדנַא

 ,רב ןמלז ,וליפַא טנַאטידַא ןַא טימ ןגָאװ ןוא דרעפ ַא טלעטשעג ךיוא ןעמ
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 .19853 ,ער ַאנַא ק -- לאער 1:
 ,1029 ערַאנַאק ָאטנָארַאט



 .1980 ,סערייא קסָאנעוב ,עניטנעגרא ןיא יקסנינרעשטַאק .ש ןופ

 םירטכיורַא רעכעלטנפע רעטשרע



 םעד .(לארשי ןיא ןרעוועקצוס טימ טציא ךיז טניפעג) ,לגניי רעצינערוק ַא
 ןדַאירטָא יד רעביא ןרָאפ וצ ידכ ,ןבָאה טפרַאדעג רימ ןבָאה ןגָאװ ןוא דרעפ
 דימ סָאװע ךיז טייטשרַאפ ,ונ .עטכישעג רעייז וצ לַאירעטַאמ ןעלמַאז ןוא
 ןרָאפנײרַא ?ייברַאפ, רימ ןגעלפ ,"רימ ןענעז ןדיי רעבָא ,רימ ןענעז ,ןענעז
 ןגעלפ רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,רעגַאל ןשידיי ַא ןיא רעמ רעדָא גָאט ַא ףיוא
 ןופ םענייא ןיא ןעוו ,ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ןקידייל טימ ןעמוק טיג
 ,טגװַא ןקידרעטניוװ ַא ןיא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ ךעלביטש ערעסערג יד
 -ךרע עקיאייברעד יד ןופ ןדיי ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא רעמוז ַא ןיא רעדָא
 ַא ףיוא ןפערטנָא רימ ןגעלפ .טכַארברַאפ ןעמַאזוצ טָאה ןעמ ןוא ךעלביטש
 סָאװ ,חסּפ ןטצעל םעד ןוא ,טנלָאשט ַא ןּפַאכנײרַא ןליפַא רימ ןגעלפ ,תבש
 -עג סעקנַאלמעז יד ןיא וליּפַא ןעמ טָאה ,ןסעגרַאפ טינ לָאמניײק לעוװ ךיא
 -ינָאמ יװ ,,.טעטילַאװק רעבלעז רעד ןופ ןעוועג סינ ןענעז ייז .תוצמ ןקַאב
 טציא העיסנ ןיימ ןיא .ןעועג זיא םעד ןופ טײדנָא ןַא רעבָא ,סעשטיוועש
 -עג ,ןָאטסָאב ןיא ןוא ןווייה-וינ ןיא ךיא בָאה ,טעטש רענַאקירעמַא רעביא
 -דירפ קלָאפרָאּפ סָאד --- רעדלעוו יד ןופ ןדיי עקיזָאד יד ןופ עכעלטע ןפָארט
 ןופ רעצלעמ רעטסעװש יד ,יקסנעסָאס יורפ ןוא ןַאמ ,ןוז רעייז ןוא ןַאמ
 טיג ןענעק ייז ךיוא ,טנָאמרעד טציא ךימ סָאד ןבָאה ייז ךיוא --- ריווס
 -עג דנַאנַאכָאנ םישדח טָאה ןרהא 'ר רעצינערוק רעטלַא רעד יוװ ,ןסעגרַאפ
 .חסּפ ףיוא תוצמ ןייז ןלָאז סע ,לקעז ַא ןיא לעמ ךעלסיב וצ ןבילק

 לַאירעטַאמ ייז ייב טלמַאזעג ,ןבירשעג ייז רַאפ ןכַאז עיינ ,ייז טימ ןעגניז ,ייז רַאפ ןענעייל ,ןרעדנַא ןיא רעגַאל ןייא ןופ ןרָאפמורַא רימ ןגעלפ
 -צוס טימ ךייא בָאה ךיא ןעוו ,יקסניגרעשטַאק 'ח ,טקנעדעג ריא --- :טנַאמ -רעד ןווייה-וינ ןיא רימ טָאה יקסנעסָאס .ןטייצ ערעסעב ןופ טמולחעג ןוא
 } י מט ייב ךיוא זיא דרעפ סָאד יװ ןוא ןעװעשזוּפסעצ טיג דרעפ סָאד ךיז לָאז ּפָארַא גרַאב ןרָאפּפָארַא םייב ידכ ,סעצייל יד ךייא ןופ ןעמונעגרעב -יא בָאה ךיא ןוא ,סעקנַאלמעז יד ןיא זדנוא וצ קידנרָאפ ,טנגעגַאב ןרעוועק
 ?עהוד רעד טימ סעלבָאלָאה יד ןכָארבעצ ןוא םיוב ַא ףיוא ןרָאפעגפױרַא

 ,ןדיי םעד ףיוא ןעוועג ןַאד ןענ "צז רעוועקצוס ןֹוא ךיא סעכ ןיא יװ ןוא ,קנעדעג ךיא יצ עגַארפ ַא --
 ןיא זַא ,םעד ןופ טינ רעבָא ,ןטכַארט טנעקעג ןַאד רימ ןבָאה ץלַא ןגעוו

 .ןעווייה-וינ ןיא ןדיי םעד טימ ןפערט ךיז ךיא לעװ םורַא רָאי ףניפ
 .ןעוועג ןַאד זדנוא זיא טוג יװ --- :טציא ךיוא ךיז רימ ןגָאז טָאמ ןייא טינ זַא .ןגָאז ךייא ןעק ךיא --- עקנישַאװק ַא לָאמ ַא ןטָארבעג ךיז טָאה עלעווייא ןיא .ןטָאשַאב דמַאז טימ עגָאלדָאּפ-דרע יד ,עמערַאװ ,עטריצ -עגסיוא .ןעזעגסיוא רעקידבוט-םוי ןַאד סעּפע ןבָאה ךעלביטש יד ,ןבילקעג -םיוא ןינמ ַא וצ ךעלביטש ןיא ךיז ןעמ טָאה ,בוט-םוי ַא ןעמוקעג זיא
 ןרעטלע יד סָאװ ,עלענוז ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא עפאי קלָאפרַאּפ רעריווס םעד ייב סָאװ טיירפעג רָאג ךיז רימ ןבָאה הלואג-דלַאװ רעד ברע ןוא

253 



 * ק ס נג י נג ר עש ט ַא ק ..ש

 ןעמָאנ ַא דניק סָאד ןבָאה רימ יװ םיא ןפור ןוא ,טציא ךיוא םיא ןעוװעדָאה

 .רעזיילרעד --- ?לאוג; ;דלַאװ ןיא ןַאד ןבעגעג

 ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא זיא סָאד --- רעדלעוו יד ןיא ןדיי

 -עג ייז דובכל ךָאנ ףרַאד סָאװ הרובגה-רפס ןיא ןעלטיּפַאק עטסקידװערעלַאב

 עכעלטע ךָאנ שטָאכ ךייא ןלייצרעד וצ טייצ יד טינ בָאה ךיא .ןרעוו ןבירש

 -עגסױרַא ןבָאה רעדלעוו יד ןופ ןדיי סָאװ הרובג רעסיורג רעד ןופ ןליּפשיײיב

 ןוא רעדרעמ יד טלָאצַאב זייוולייט ןבָאה ןדיי ױזַא יו ןוא יצַאנ ןגעק ןזיוו

 .טעברַא רעקיטולב רעייז רַאפ רעפלעה ערעייז

 יד ןענָאמרעד קידנעטש רימ ךיז טגעלפ געט-סגנולָאצַאב ענעי ןיא ,ןַאד

 :טלייצרעד עדנעגעל יד ןוא .דרעוװש ןוא רפס ןגעוו עדנעגעל עשידיי עטלַא

 טלעו רעד ףיוא דיי ןטשרע םעד ןפַאשַאב טָאה םלוע לש ונובר רעד ןעוו

 ןיא ןוא רפס ַא טנַאה ןייא ןיא ןײרַא געוו ןיא ןבעגעגטימ םיא רע טָאה

 ױזַא ךיז דיי רעד טָאה ,געוו ןיא קידנעייג ןוא ,דרעוש ַא -- רעטייווצ רעד

 ךיז טָאה דרעװש יד יװ טליפעג טינרָאג טָאה רע זַא ,רפס ןיא ןָאטעגנײדַא

 יד טלייצרעד ,ןָא ןַאד ןופ ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןוא טשטילגעגסױרַא םיא ייב

 -טלעוו יד .ךוב ןופ קלָאפ סָאד .רפסה-םע רעד ןרָאװעג רימ ןענעז ,שדנעגעל

 ןבױהעגנָא טָאה דרעוװש יד ,טכַאלעגסיױא רפס ןופ רעבָא ךיז טָאה עטכישעג

 -נוה .טייקיטכערעג רעד רעביא ,טלעװ רעד רעביא ,שטנעמ ןרעביא ןגיניק

 ענעריולרַאפ יד טכוזעג טייקנבירטרַאפ רעייז ןיא ןדיי ןבָאה ןרָאי רעטרעד

 ענרעדָאמ י ד טָא טשרע יז ןבָאה ןענופעג ןוא -- טכוזעג ,'זרעווש

 עשידיי יד .אנוש ןופ דנַאלרעטניה ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ,ועייבכמ

 יד ןיא רעפמעק יד ,טלעו רעצנַאג רעד ןיא ןטנָארפ עלַא ףיוא ןטַאדלָאס

 ערעווש ןבָאה עכלעוו ,םיליּפעמ יד ,ןרעגַאל יד ןיא ענעגנַאפעג יד ,סָאטעג

 רימ ,תמא .לארשי ןיא ײמרַא עשידיי עיינ יד ,ןכָארבעג סעדַאקָאלב-ץענערג

 .ןיינ ,"רפסה-םע; לטיט-ןרע ןסיורג ןופ ּפָא טינ רעטייוו ףיוא ךיוא ךיז ןגָאז

 ,דרעוװש יד רעבָא ,ןגָארט ןעמָאנ םעד רעטייוו ףיוא ךיוא רימ ןליוו דובכ טימ

 ןוא ליורג ,ןייּפ ליפ ױזַא טימ ,שינרעטַאמ ליפ ױזַא טימ ןבָאה רימ סָאװ

 יד ןופ -- רפס ןטימ ןעמַאזוצ ןיוש רימ ןלעװ ,ןענופעגּפָא ךעלדנע טולב

 .ןזָאלסױרַא טינ טנעה
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 השודק ןוא חרוכנ ןגעוו

 ןעמעלבָארּפ עסיועג | ב י ח ס י ו ר ַא ךייא רַאפ טנייה ליוו ךיא
 ןכעלשטנעמ ןיא ןעגנוניישרעד עקיטכיװ עכלעזַא וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ
 ןוא הרובג זיא סע יװ -- ןבעל שידי ר ע ז ד נ ו א ןיא טרפב ןוא
 ,השודק

 ט יג רעבָא ,ן ע ג נ ע ר ב ךייא רַאפ ןעמעלבָארּפ יד ליוו ךיא
 עבושח םעד טימ ןבעג הצע ןַא } י ל ַא רשפא ךיז טעװ ריא ,..ןזייל
 - ,ןכַאז עטכייל יד ןופ רָאג טינ זיא סָאד זַא ,טוג רעייז סייוװ ךיא ןוא ,.,דֿביירפ

 רַאפ ךיוא זַא ,ןעמעננָא לע ךיא ביוא ,ןעשזדנָאלב טינ רעכיז לעוװ ךיא
 ה ש ו ד ק ןוא ה ר ו ב ג ןעגנונעכיײצַאב ייווצ יד זַא ,רָאלק זיא ךייא
 טפָא ןרעוו רעטרעוו עקיזָאד יד שטָאכ ,ןפירגַאב ערעדנוזַאב ייווצ ךיוא ןענעז
 רָאג ייז רימ ןעעז טפירש ןיא ןוא תחא המישנב זדנוא ייב טדערעגסיױרַא
 ...תונכשב טפָא

 ,,,השודק ןוא הרובג

 ?רוביג ַא זיא 'ועוו

 רימ ןבָאה ,ל"זח יד ייב רעפטנע ןַא ןעניפעג םעד ףיוא ןליוו רימ בוא
 "ףרצי תא שבוכה  רוביג והזיא, :רמאמ ןצרוק ןטנַאקַאב םעד ןיא םיא
 לגנַארעג ןשיזיפ ַא ןיא ןייז רבוג ם ע נ ע י ןעק סָאװ רעד טינ :טסייה'ס
 ר ע ד טינ ,ןיינ ...ןעגנערבמוא רָאג רעדָא ,ףַאלקש ןייז רַאפ ןכַאמ םיא ןוא
 -רעד ,ןעמוקיב ןיי לַא ךיז ןעק סָאװ רענעי זיא דלעה ַא .דלעה ַא זיא
 ...תוואת עקירעדינ יד ,עשהיח סָאד ךיז ןיא ןקיסש

 -יפעד ר ע ד טָא טימ טכערעג םימכח ערעזדנוא ןענעז י א ד וו ַא
 קלָאפ סָאד ןָא טפור ס ַא װ ר ַא 9 .ךיז טגערפ ױזַא ביוא רעבָא ,עיצינ
 ןעמָאנ םעד טימ ןשטנעמ רעטרעדנוה טכַארבעגמוא טָאה סָאװ םענייא ַאזַא
 ןופ ט י ג ןעוועג זיא ןושמש זַא ,רעביא סיג הרוסמ יד ..2?ר ו ביג
 לָאז רע זַא ןעוועג גונעג זיא סע רעבָא ,ןדיי ייב םיטפוש עטסטמירַאב יד

 רעקידעייטש זיב גיוטס ַא ןופ, לת ַא ןכַאמ ענעצס-טכוזרעפייא ןַא בילוצ
 לָאז ןעמ ידכ ,בייל ַא ןסיירעצ רעדָא ,"ןטרָאגטרעבליײא ןַא זיב ןוא האובת
 ,.,רוביג ןפורנָא םיא

 ? ש ו ד ק : ַא זיא רעװ ןוא
 ןייז ןיא ןושלה הזב ם"במר רעד זדנוא טרעפטנע ם ע ד ףױא

 לייוו רַאפרעד רָאנ ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא דיי ַא ביוא; ;:"ןמית תרגיא
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 יק ס גי ג ר עש טַא ק .ש

 ןבילבעג רע טלָאװ ,ןעוועג טינ דיי ןייק טלָאװ רע ןעוו ןוא דיי ַא זיא רע

 "יואנביוא זיא ..."םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא זיא רע זַא ,סע טניימ ,ןבעל

 קנַאדעג ןפיוא ןעמוק טָא רעבָא ,עקיטכיר ַא ,ךיז טכוד ,עיציניפעד יד קיפ

 לייט ןוא סָאּפַאק עטצעל יד זיב קלָאפ ןשידיי ןופ רעטערַאפ ענעדישרַאפ יד

 -- היי ןעוועג ןענעז ייז לייוו ןעמוקעגמוא ךיוא ןענעז עכלעוו רעלטַארנדיי

 -- -- -= +םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ךיוא ייז ןענעז

 ייישודק ַא ך יו א רוביג ר ע ד ע י זיא יצ :הלאש ַא ךָא נ

 ,שודק ַא יאדװַא ..םינ הלאש ןייק רָאג זיא סע זַא ,סיוא טמוק טשרעוצ

 ךיי סעװ ריא ןוא ,ןינע ןיא רעפיט ןטכַארטנײרַא רָאנ ךיז טווורּפ רעבָא

 | יעויאַאנ ַאזַא טיג רָאג זיא הלאש יד זַא ,ןּפַאב

 ןליו םעד רַאפ םיערוכ דימת ןלַאפ עכלעװ י ד וצ טינ רעהעג ךיא

 "גייה רעד ןופ לגיּפש ןיא .גנופַאש ןייז רַאפ דימת טינ וליפא ןוא קלָאפ ןופ

 ?טעברַאַאבק ןענעז רעקלעפ ױזַא יװ ןעז טוג ךיוא רימ ןענעק טייצ רעקיט

 ןוא רעקלעפ ױזַא יו ,ןײרַא טוג ךיז טקוק .ןטייצ עטלַא יד ןיא ךיוא ןרָאװעג

 ר ע װ ןוא ןדלעה ערעײז ףיוא טקוק ,קלָאפ שידיי רעזדנוא ךיוא וליפַא

 סעדנעגעל ךס ַא ,ךס ַא זַא ,ןײטשרַאפ ריא טעװ ,דלעה ַא יז ייב זיא סט

 ,םירוביג ערעייז ןגעװ רעקלעפ ןופ ןשינעכעדעג יד ןיא ךיז ןבעוו עכלעוו

 | .:עשיקלָאפיטנַא ןענעז

 -- קידנעטש טעמכ סיוא טעז ,עיזַאטנַאפ-טקלָאפ רעד ןיא ,רוביג ַא

 רימ ןענעק ױזַא בגא) "רוביגה ןושמש יו; ױזַא --- קידלקסומ ,טיירב ,ךיוה

 יצ ןשבה ךלמ גוע יװ רעדָא ,(רעדליב ענעדישרַאפ יד ןופ ןענושמש ךיוא

 ..תילג

 טינ יאדװַא ןוא רוביג ַא ןעוועג זיא סרענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעדעי טינ

 רעד ךָאנ ןטּפַאשטנַאקַאב ןוא ןצנערעפנָאק עניימ ייב רעבָא .שודק ןייק

 "נוא ןופ גנוניימ רעדנַא ןַא ףיוא ןפָארטעגנָא דימת ךיז ךיא בָאה המחלמ

 -סיוא טזומעג ןַאזיטרַאּפ ַא טָאה ןוימד ןיא ןעמעלַא ייב .טפַאשלעזעג רעזד

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ם ע ד בילוצ ןוא ,קרַאטש ןוא ךיוה-קיזיר ןעז

 ןבָאה ייז .דניירפ עטנַאקַאב-יינ ןוא סרערעהוצ עניימ לָאמ ןייא טינ ןשיױטנַא

 ןיק ןעװעג טינ ך י ו א זיא דוד גינעק רערעייט רעזדנוא זַא ,ןסעגרַאפ

 "עדינ רעד ןטלַאהּפָא טנעקעג ךיוא טָאה תונוחצנ ע ק י ז י ר ןוא זיר

 | .יןָאעלָאּפַאנ ריציפָארעטנוא רעקשטיר

 ןופ ןעלטיּפַאק רָאּפ רָאּפ ַא ןענעייל רעטעּפש ךייא לעװ ךיא יװ ױזַא

 יד ןעגנערבסױרַא לעװ ךיא וװ ,?ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא; ךוב ןייז

 יֵו קידנדניברַאפ ,טייצ רעזדנוא ןיא הרובג ןוא השודק ןופ םערָאפ עטסכעה

 "ייב ַא ןעגנערב עקַאט ךיא ליוװ ,גרעבנטיוו קיציא דלעה-טּפוה םעד טימ

 עקַאט זיא טקַאפ רעד .ּפָא טּפָא טרַאנ עיזַאטנַאפ-סקלָאפ יד ױזַא יוװ ליּפש

 . ןײלַא רימ טימ ןעשעג
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 ד | ב 9 מ ַא ז

 -ַאזיטרַאּפ עטקינײרַאפ, ַא ןעװעג ָאטעג רענליוו ןיא זיא טנַאקַאב יװ
 ןוא טריריּפסנָאק קרַאטש ןעוװעג זיא עיצַאזינַאגרָא יד .,"עיצַאזינַאגרָא-רענ
 ןופ גנונַא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ,סרעפמעק יד ןופ | ל י פ ַא ,רענייק
 .עּפורג ןייז ןופ רעדילגטימ 574 יד רעסיוא סרעפמעק עקירעביא יד

 -נוא ןלעפַאב סױרַא זדנוא טיג סָאװ רידנַאמָאק ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעט | -ןוא בַאטש ַא ןָא טריפ עיצַאזינַאגרָא רעד טימ זַא ,טסווװעג ןבָאה רימ
 ר ַָא נ טָאה סָאד -- ָאעל רעד רעבָא יא רע װ .ָאע ל --- ןבירשעגרעט
 -עג ןענעז ,ערעדנַא יו ,ךיא .ןלָאמסױא ךיז טנעקעג ערעזדנוא עיזַאטנַאפ יד
 רעטקישעג ַא ,ןַאמרעטילימ רעטלושעג לעיצעּפס ַא זיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוו
 ,גנושַאררעביא ןיימ ,דניירפ עבושח ,רָאפ ךיז טלעטש ןוא ...עװקסָאמ ןופ
 -ןאמָאק םוצ ןינע ןקיטכיוװ ַא בילוצ ןרָאװעג ןפורעג לָאמנייא ןיב ךיא ןעוו
 ךיא ןכלעװ רבח ןיימ ןעזרעד רעמיצ-בַאטש םעד ןיא בָאה ךיא ןוא ,ריד
 -יוװ קיציא -- ןפָארטעג ךיז רדסכ ָאטעג ןיא ןוא טנעקעג גנַאלנרָאי בָאה
 ּפָאכ ַא ךיג רעבָא ךיז בָאה ךא .. ? א ע ל -- גרעבנטיוו ...גרעבנט
 ךיג בָאה ןוא ןרָאװעג ןפורעג ָאד ךיא ןיב ןריזַאטנַאפ וצ טינ זַא ,ןָאטעג
 ;טריטרָאּפַאר ןוא גנוטכא ףיוא סיפ יד ןָאטעג ּפַאלק ַא

 וצ ןעמוקעג זיא יקסניגרעשטַאק רעפמעק רעד ,רידנאמָאק רבח --
 !ןלעפַאב ןריפסיוא ןוא ןעמענפיוא ךייא

 רעד ןיא רָאנ עיזַאטנַאפ רעזדנוא טייג סָאװרַאפ ,ךיז סגערפ . . .
 -רעד ..?דלעה ַא ןופ ןעזסיוא םעד ןלָאמסיױא ךיז ליוו ןעמ ןעוו גנוטכיר
 ןופ דוסי עמַאס ןיא ןגיל טייקטקישעג ןוא טפַארק עשיזיפ לייוו רַאפ
 לייט ןטסערג םעד ייב ךיוא רָאנ ,עקילָאמַא יד ייב זיולב טינ טלוק-ןדלעה
 ןרעטש ןמיס ןשילארָאמ ןדעי ןופ ןלעפ סָאד .רעקלעפ עקיטנייה יד ןופ
 ,סעמעָאּפ סרעמָאה ןיא ןּפיט עטרעדלישעג יד ןדלעה עסיורג ןייז וצ טינ
 וצ ףיוא גונעג ןיוש זיא סָאד ןוא --- קידהירב ןוא קרַאטש שיזיפ ןענעז ייז
 ,תוירוכא טימ לופ ךרוד ןוא ךרוד זיא ןעמ ןעװ ןליפַא רוביג ַא ןייז
 ךיוא "םירוביג; עכלעזַא טינ ןעמ טפערס ...לדניווש ןוא סנגיל ,טַאררַאפ
 -ארטעד טינ ךיוא ןרעו םירוביג עכלעזַא ,,,?טייצ רעקיטנייה רעזדנוא ןיא
 רעזדנוא רַאפ טרעדנוהרָאי ןט5 ןיא ףיוא ןעמוק סע ןעוו וליפַא טריזיג
 ןגעװ -- ע ר ע ד נַא ,סעדנעגעל ע יי נ רעטעּפש ןוא גנונעכער"טייצ
 ןָאטַאלּפ ,סעלקאפאס יו עטנרעלעג ,ןפָאזָאליפ ,רעטכיד ןענעז סָאװ ןדלעה
 ,ערעדנַא ךָאנ ןוא

 -ײלַאב רַאפ ןיירַא עדרָאמ ןיא ןטייווצ ַא טרָאפרַאפ סָאװ םענייא ַאזַא רַאּפ ץרא-ךרד טמוקַאב ריא זַא ,טפערט לָאמנײיא טינ :הדומ ךיז טייז
 ,..טכירעג ןיא רָאג טייג רָאנ ,ןקיבלעז םעד טימ טיג טרעפטנע סָאװ םענעגָאלשעג םעד ףיוא לוטיב טימ טקוק ריא ןוא גנוקיד

 רעד וצ ןסאפוצ טזומעג רָאנ ךיז טָאה רוביג ר עק י ט נג ײ ה רעד
 ַא ןייז ךיוא שזַא זומ רוביג רעקיטנייה רעד ,ןדָאטעמ עיינ וצ ,טייצ רעיינ
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 יק ס ני ג ר עש טַא ? .ש

 "עגרהסיוא ןופ ,גירק ןריפ ןופ טסנוק יד ןוא טיבעג ןייז ףיוא רעטנרעלעג

 רעד ןופ גייווצ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג וליפַא זיא ןשטנעמ רעמ סָאװ ןענ

 ..טפַאשנסיוו ןוא עיצַאזיליװיצ רעקיטנייה

 "ידתוירב יד טָא קידנטלישרַאפ --- ןייז טינ לָאז סָאד ענדָאמ יװ ןוא

 סָאד זדנוא טָאה גנוטכינרַאפ ןוא החיצר ןופ סרעריפנָא-ײמרַא ןופ טייק

 ןשטנעב רימ ..וליפַא יז } ש ט נ ע ב  רימ זַא ,וצרעד טכַארבעג ןבעל

 ןעײז רַאפ ײז ןשטנעב רימ , ע ר ע ד נ ַא ןענעגרהסיוא ןרַאפ ייז

 ןײק טינ רעבָא --- םירוביג ןענעז ייז רָאנ ...וװשרעדנַא ןברוח ןוא טוט

 ר ו ב י ג ַא ..עכלעזַא יװ ייז ןביילב ןלַאפ ענעטלעז ןיא רָאנ ,םישודק

 "עװ טינ טפָא ,קילעפוצ רָאג ןרעוװ ךיוא טייצ-המחלמ רעד ןיא ןעמ ןעק

 ,יסייקטיירגעגוצ רעדָא תונווכ עטסדנימ יד קידנגָאמרַאפ טינ ןוא קידנל

 טקזוחעג רדסכ טָאה ןעמ ןכלעװ ןופ ןאזיטרַאּפ ַא טנעקעג בָאה ךיא

 ןרָאװעג טרעלקרעד רע זיא לָאמַאטימ .לזמילש ַא .גנולײטּפָא ןייז ןיא

 יעסושפ ַא רָאג ןיא הביס יד ןוא .*דנאברַאפנטַאר ןופ דלעה, ַא רַאפ

 ןײז ןופ ןלױק עירעס ַא טזָאלעגסױרַא רע טָאה ךַאװ ףיוא קידנעייטש

 זיא סָאװ אנוש ןופ ןאלּפָארעַא ןקידנעילפ קירעדינ ַא ןיא טָאימעלוּפ

 -לָאס ןענעק ןלאפוצ עכלעזַא ,טיבעג ןשינאזיטרַאּפ םעד ןיא ןלאפעגּפָארַא

 .ךס ַא רעייז רענאזיטרַאּפ ןוא ןטאד

 -עטַאק ערעדנוזַאב ןיא רעקלעפ סיוא לָאמטּפָא טלײט סעדנעגעל יד

 רעקלעפ עקידנריפ-סגירק יד וצ זַא ,לשמל ןעמונעגנָא זיא סע .סעירָאג

 סעירָאגעטַאק עכלעו וצ ןוא ..,ןקאלָאּפ יד ,ןסור יד ,ןשטייד יד ןרעהעג

 ,רעפטנע רעייא ןרעהרעד טעװ ריא ןוא ןײלַא ךיז טגערפ ,?ןדיי יד ןרעהעג

 לייט ןטסערג םוצ ןענעז ,תונדחּפ רעשידיי ןגעוו סעדנעגעל רועיש ַא ןָא זַא

 ..םירבחמ עשידיי ןופ טקודָארּפ ַא

 רימ טכעלש טייוװ יוװ ןזייוורעד וצ ידכ קעװַא טייוו וצ רימ ןטלָאװ

 טיג ןעמ ןעוו ןליפרעד ךיילג תמא םעד ןעק ןעמ שטָאכ ,ןײלַא ךיז וצ ןענעז

 -עצ ןרָאי רעטנזױט .,.!זיא קלָאפ רעזדנוא קידרוביג יוו --- :טכַארט ַא

 תוחיצר .,תופידר עקידרדסכ םוטעמוא ןוא ןעלקניוו-דרע עלַא ןיא טײרּפש

 סעכלעוו ..."רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז ביוה ךיא, .,,ןוא

 ןופ ראוורעזער ןקיזיר ; ַאזַא ךָאנ טגָאמרַאפ טלעװ רעד ףיוא קלָאפ

 -שידלעה טימ ר ָא נ .ןעמַאזוצ השודק -- ןופ ןוא הרובג ןופ ...הרובג-

 .ןטלַאהעגסױא טינ רימ ןטלָאװ טייק

 עתמא; :טביירש עמעט רעד ףיוא ןטעברַא ענייז ןיא ןיקיורפע לארשי

 טרָאװ סָאד ןעװ ,טלָאמעד טשרע  ןזיװַאב ןדיי וצ ךיז טָאה תונדחּפ

 ראילובאקאוו רעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא יא ט ײ ק ש י ד ל ע ה

 ןעמוקעגפיוא עקַאט זיא טײצ ר ע ד ןיא .טרעגריבעגנייא טרָאד ךיז ןוא

 םעד טינ ןדייר וצ םייוג רַאפ טמעשעג ךיז טָאה סָאװ ,ןדחּפ רעשידיי רעד

 -מערפ רָאנ ,ענעגייא יד טינ ןגָארט וצ ,ןושל ןדמערפ םעד רָאנ ,םענעגייא
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 דוב 7 מט אז

 רימ ןוא .."םילכַאמ עדמערפ רָאנ ענעגייא יד טינ ןסע וצ ,גנודיילק עד
 ענעי ןופ תיראש ַא ןבילבעג טינ טלָאװ סע ןעוו ןעגנַאגעגרעטנוא ןטלָאװ
 לאטש ןקיטסײג ןיא תונשקע רעייז ןבָאה עכלעוו ןדיי עקיבמעד-טסעפ
 ענעדיישרַאפ ןיא רוד וצ רוד ןופ ןבעגעגרעביא סע ןוא טלדנאוורַאפ
 .ןעמרָאפ

 ןרירטסוליא ןלעװ סָאװ ןליּפשיב עקיצניא וצ ךייא ךיא גנערב טָא
 ןענעק םישודק זַא ןוא השודק ןוא הרובג סנױזַא זיא סע סָאװ ךייא רַאפ
 :טרעקרַאפ ט י נג רעבָא םירוביג ךיוא ןייז

 עקהמלש ןעמָאנ ןטימ ,רבג ַא ,דיי ַא טנעקעג ךיא בָאה ענליוו ןיא
 -ָאטױא .,חוכ ןייז ןרירטסנָאמעד רע טגעלפ ץאלּפ-יבכמ ןפיוא .יקצעראווד
 שקידנגָאי ,ןגױב רֹע טגעלפ סנזייא ,ןרָאפרעביא םיא רעביא ןגעלפ ןליבָאמ
 ריא טלָאװ ....יקצעראווד --- טייקיניילק ַא .,,.ןטלאהנייא ןגָאװ ןוא דרעפ
 עטשרע יד ןופ ןעוועג רעכיז זיא רבג רעקיזָאד רעד זַא ,ןעניימ טנעקעג ךָאד
 ןייק ןעזעג טינ ןעמ טָאה ...רָארעט רעייז ןיא סיצַאנ יד ןלעטשוצנגעק ךיז
 -עג ןבָאה עכלעוו ןדיי ןלייצרעד ,ןבעל ןיא ןשטנעמ ןרענעכָארבעגנעמאזוצ
 ןעועג טינ זיא רבג רעד טָא יװ --- געוו ןטצעל ןייז ןיא ןיקצעראווד ןעז
 ןופ עיצַאנגיזער ,ןגיובעג ,םינּפ ןופ רילָאק םעד ןרָאלרַאפ ,ןענעקרעד וצ
 ןשיוצ טּפעשעג לארָאמ ןייז טָאה ,יקצעראווד לייוו ..,רעדילג ענייז עלַא
 } ַא ןוא טריסערעטניא םיא טָאה סָאד רָאנ ,ןארָאטסער ןייז ןיא םירוכיש
 ..שטנעמ סיוא ןרָאװעג רע זיא ,טעד

 ;ליּפשייב ןטייווצ םעד ריא טָאה סָא ןוא
 יד ייב ןײּפש ַאּפאטשעג יד טגיפעג ָאטעג רעלוואש ןופ רעיוט םייב

 םוצ ןרעדָאפ ןוא טארנדיי םעד ןפור ייז .טעברַא רעד ןופ ןעיײג עכלעוו ןדיי
 ,לגומשיזייּפש םעד רַאפ ףָארטש ַא יװ ןדיי 50 םוקמוא

 עגַאל רעד ןיא ןלעטש ךייא ןופ רעװ ךיז טווורּפ ,דניירפ עבושח ,ונ
 -סױרַא טינ ןוא ...רעדָא ןדיי 50 ןבעגסױרַא .טארנדיי ןופ ךילגטימ ַא ןופ
 "עג ךָאנ טעװ אפוג טַארנדיי ןופ ּפעק יד רעסיוא זַא ,ךָאד טסייה ,ןבעג
 סָאװ ...קיצפופ לָאמ | ע צ םוקמוא םוצ ןעמענ ,ןילַא קידנעמענ ַאּפאטש
 זיא ָאּפַאטשעג ןעוו ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ,ןימרעט םוצ ןוא ...?ןעמ טוט
 ןַאמ 11 ןפָארטעג רָאנ יז ןבָאה ָאטעג ןיא ץאלּפ-סטעברַא ןפיוא ןעמוקעג
 -יירפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,טַארנדיי ןופ רעדילגטימ עלַא ןעוועג ןענעז סָאד
 ..ןעמענ יײז לָאז ָאּפאטשעג יד טלעטשעג קיליוװ

 ןוא יקצעראווד ןופ ןיז םעד ןיא םירוביג ןייק ןעוועג טינ ןענעז יז
 רעייז ייב ךָאנ םישודק ,רעמ ך א נ ןעוועג ןענעז יז רעבָא ,ןכיילג סנייז
 | ,,,םירוביג-םישודק .ןבעל

 ףיוא ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןדיי ייב סיוא ךיז טקירד םשה שודיק
 ייֵז ןריפ --- ענעדיײשרַאפ ןענעז ןגעוו יד שטָאכ ןוא םינפוא ענעדיײשרַאפ
 ןושמש .דיי ןופ ,שטנעמ ןופ תובישח יד ןביוהרעד ;ליצ ןייא וצ עלַא ךָאד
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 ּיק ס ניי ג רעש טַא קל .ש

 ןעװ ן א ד שודק - רוביג ַא ןרָאװעג גנוניימ רענעדײשַאב ןיימ ךָאנ זיא

 ןייז זיא רַאפרעד ,ןשטנעמטנַא םיתשילּפ יִד ןופ טזָאלעג טינ ךיז טָאה רע

 עשידיי 25 ןופ ליּפשייב רעד ןרָאװעג "םיתשילּפ םא ישפנ תומת, ןופ טַאט

 וװ ,ןעזיוּפ ןיא קירבַאפ-רעװעג רעשטייד ַא ןיא ןבָאה עכלעוו ןרעינעשזניא

 טינ זיא סע ...ןעמאזוצ ךיז טימ קירבַאפ יד ןסירעגפיוא טעבראעג ןבָאה יז

 ,ןוז םענעגיא םעד ןברק ַא רַאפ ןעגנערב וצ ןייז טיירג סָאד ןכיילג וצ

 סעסכויטנַא ןופ ןקיניײיּפ ךיז ןזָאל סָאד ,וניבא םהרבא ןָאטעג טָאה סע יװ

 סָאד רעדָא ,רזעילַא 'ר ןָאטעג טָאה סע יװ תופרט ןסע טינ ןרַאפ רעקנעה

 ַא ףױא ןייז וצ רבוע טינ ידכ ןדיי עקילייצמוא ןופ ןענערב ךיז ןזָאל

 ןטײצ עטצעל יד ןופ םישודקךדלעה י ד טימ --- הרות לש הװצמ

 "מוא רעבָא ,טייקשידי רענייר בילוצ ט י נג רעדָא ָאי ןענעז עכלעוו

 ןופ טייהיירפ רעד רַאפ רעדָא טלעו רערענעש ַא רַאפ ףמַאק ןיא ןעמוקעג

 ,דנַאל ןוא קלָאפ רעייז

 | :טגָאזעג רערָאלק

 טנייוװעג ןבָאה ,הדגא יד טלייצרעד ,ןאביקע 'ר טקיניײּפעג טָאה ןעמ זַא

 ןיא ןעגנאגעגסיוא זיא ןוידרת ןב אנינח 'ר ,הרות רעד ןופ תויתוא יד

 בייל קידנענערב ןייז רעטנוא ןבָאה טגָאלקעג רָאנ ,אררומ ן ָא ןעמאלפ

 "רַאברעדנוװ רעד ןיא ךיא ךיז טנָאמרעד ...ןגייווצ יד רעטייש םעניא

 ןיא ןעמונעגנירַא טָאה שא םולש ךיוא סָאװ עלהשעמ-סקלָאפ רעקידנריר

 ַא עכלעוו ,רעטכָאט עשידיי ַא ױזַא יו טלייצרעד סָאװ ,"םשה שודיק, ןייז

 זיא יז ןַא ןייא םיא טדער ,םיא טימ ןבָאה הנותח ןעגנוווצעג טָאה קאזָאק

 םינרָאג יװ ײס יז טעװ סע ,ריא ןיא ןסיש לָאז רע זַא ןוא עקילייה ַא

 יד ,יײז ןטכַארט סָאװ ,הלאש יד טלעטשעג לָאמַא ךיז ריא טָאה ...ןטַאש

 ןפערט וצ זיא קיטכיוװ טינ .,?טױט ַאזַא ףיוא קידנעייג ןדיי עקילייצמוא

 ע ר ע ס ע ב. ַא ןטכױלעג ןגעקטנַא ןעמעלַא ייז טָאה רעכיז רעבָא ,םיטרּפ

 רעיײז ןעמוקַאב ןלעװ ןײלַא ײ ז וװ ןדעדג ַא -- טלעוו ענעי ַא ,טלעוו

 ןדיי עזעיגילער יד ייב זיא טלעװ י ד זַא ,ךָאד טסייוו ריא ...הווצמ רכש

 ,טלעװ ענעי רָאג זיא טלעװ ע ת מ ַא יד ןוא רָאדירָאק ַא ,ןילקרט ַא רָאנ

 ..!אבה םלוע ר ע מ  ןבָאה וצ ידכ ,טינ ןדיי עמורפ ןעוט סָאװ --- ןוא

 טרעװ סע וװ ןרָאײלוש עניימ ןופ עלהשעמ ַא רימ ךיז טנָאמרעד סע

 "רַאפ זיא סָאװ ,רעפמעק-סטייהיירפ ַא ,ףארג ןשיראגנוא ןַא ןגעוו טלייצרעד

 ךיז לָאז ןוז רעד זַא ,ארומ טָאה עמאמ ןייז .טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמ

 יעמַאמ יד .ןכערבנייא טינ ,הילת רעד וצ ןריפ םיא טעװ ןעמ ןעוו ,הלילח

 יז א ןוז ריא ןופ ןדייל יד ןרענימ ליוו ,סעמַאמ יד טינ ןעוט סָאװ ןוא

 סעװ רע זַא הסיפת ןיא לָאמ עטצעל סָאד םיא קידנכוזַאב ,טרעכיזרַאּפ

 ,דניק ןיימ הסיפת ןופ ןריפסיורַא ריד טעװ ןעמ ןעווק .ןרעוו טקידענגַאב

 .-- עמַאמ יד טגָאז -- רימ ףיוא םלוע ןשיװצ ןָאט קוק ַא טשרעוצ וטסלָאז

 ןיד זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז ,דיילק עסייוו ַא ןיא ןָאטעגנָא ןייג ךיא לעװ
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 רוב ל מַאז

 יד ןעװו ו ל י פ ַא ,ןייז רעכיז טסלָאז ,ןרָאװעג ןעקנָאשעג ריד זיא ןבעל
 עצרַאװש ַא ןגָארט רעבָא ךיא לעװ ...ןגיל ןדלַאה ןפיוא ןיוש טעװ קירטש
 ,יןלאפרַאפ ,ןלאפרַאפ ץלַא זיא ןַאד ,דיילק

 סױרַא זיא ףארג רעד ױזַא יו ,טלייצרעד ןעמארג ןיא עלהשעמ יד ןוא
 רע טָאה ןעמאמ ןייז קידנעעזרעד ןוא רעטכעוו ןופ טכאווַאב הסיפת ןופ
 עמָאמ יד .עקידנזעווייב יד ןופ גנורעדנוװרַאפ רעד וצ טלכיימשעצ ךיז
 -פוא רע זיא רעקידנעלכיימש ַא ...ןוא .דיילק סייוו ַא ןיא ןָאטעגנָא טייג
 ...ןרָאװעג ןעגנַאהעג

 רעשילארָאמ רעטסערג ןופ ןטייצ ןיא ןבָאה עקיבױלג-טָאג ןיא יד
 ַא טימ םייונע יד ךיז ףיױוא ןעמונעג ןעגנוקיניײּפ עשיזיפ ןוא תוירזכא
 ַא וצ רעבָא ןעגנאגעג .ןעגנַאגעג טױט םוצ ךיוא ייז ןענעז ױזַא ,לכיימש
 טרָאד טשרע ןלעװ ןײלא יי ז וװ טלעװ רעטכערעג ַא וצ ,רערעסעב
 טינ םעד ןעמ טָאה קפס םוש ןָא ,תמא ...קלח ןטנידרַאפ רעייז ןעמוקַאב
 ןקיטכעמ םעד טָא ןעקנאדרַאפ וצ םויק ןשידיי ןופ ךשמה םענעסירעגרעביא
 ט י נ פיגילער רעד רעבָא ןבָאה ןטייצ עיינ יד ,עיגילער רעד ןופ רָאטקַאפ
 רעדנעל ייר ַא ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טשרעוצ זיא סָאד .טקראטשעג
 ןוא גנוריפ-הכולמ רעד ןופ ןרָאװעג טלײטעגּפָא זיא רעטסיולק רעד ווו
 רדסכ ןבָאה עשיטילָאּפ ,עלאיצָאס ,עכעלטּפַאשטריוו סעיצולָאװער .העּפשה
 סעטקעס ןוא סעיצאגערגנָאק עזעיגילער ענעדיישרַאפ ןופ ןסירעגסױרַא
 .רעגנעהנָא

 -נקריוו ןרָאװעג ןרָאטקַאפ עקיזָאד יד ןענעז לטלעוו ןשידיי ןיא ךיוא
 -יפורג עלאיצָאס עיינ ןוא עלאנָאיצַאנ עקידנעמוקפיוא-רעדיוו יד .עקיד
 ןופ רקיע רעד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ןלייט עסיורג ןריזינָאיצולָאװער ןעגנור
 ןטיכרַאפ הררת ע ט ל ַא יד ןעק ףקָארשעג ךיז ןעמ סָאה ...טנגוי רעד
 -ָאיצידַארט יד ןסייררעביא טינ סע טעװ ?ןעגנוזָאל עיינ יד ךרוד ןרעוו
 | ..!קלָאפ ןופ טייקידנשמה עלענ

 קעװַא רעייג ליפ ןענעז ןגעוו עיינ ףיוא גנַאג ןיא זַא ,זיא תמא ןַא ןוא
 ןבילבעג .ףןגעװ ע ד מ ע ר 9 ףױא קעװַא ךיוא ןענעז לייט .טייז ַא זָא
 רעד קנאד ַא טָאה סָאװ חכ ר ע ײנ רעטרעטיילעגסיוא ןַא זיא רעבָא
 טכַארבעג זדנוא ,טכַארבעג טָאה טיײצ יד סָאװ , ע י ז י װ רעיינ
 -סיוא ךיוא ןוא ןכָאװ רעד ןיא ןקידתולג ןגנאל ןיא טייקידבוט-םוי ,ןוחצנ
 ,גנואיירפַאב ,גנוזייל

 ןיא ןענעז ייז ,טאהעג טינ טָאג ןייק ךיז טכוד ןבָאה } יי ג יד ,יײז
 ,טבױלגעג טינ ,טליפעג טינ ןבָאה ןוא ,טסעג שנעטלעז ןעוועג שרדמ-תיב
 ןבָאה ייז .גנורעסעברַאפ רעייז ןעגנערב ייז טעװ טלעװו ע נ ע י זַא
 ןײרַא טּפַאכ, :לדילסקלָאפ ןופ טײקרָאװ יד ס ל י פ ע ג ןוא ןעגנוזעג
 רענעי ףיוא םשה הצרי םיא לייוו ,ןבעל םייב טייז ריא ןמז לכ לסּפענש ַא
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 י*ק סניג רעש טַא ק .ש

 ריקפמ סנבעל ערעייז ייז ןבָאה ךָאד ןוא *...ןבעג טינרָאג ןעמ טעוװ טלעוװו

 | יייועוװעג

 ןגעװ !?ןגעקטנַא טױט םעד קידנעייג ןעזעג סרעפמעק יד ןבָאה סָאװ

 יד ןופ ןגױא יד; :קאשטרָאק עקשזור עקנאזיטרַאּפ יד טלייצרעד םעד

 (ָאטעג רענליוו ןיא סעדאקירַאב יד ףיוא ןענאטשעג ןענעז עכלעוו) רעפמעק

 ןבָאה יײז ןוא טױט ןופ טײז ר ע ד נ ַא רעד וצ טכירעג ןעוועג ןענעז

 *...ךשמה ןייז ןופ ,קלָאפ ןופ םויק ןקידרעיוד ןטייוו םעד ןעזעג

 ןופ ןטיצ עטסשירָאטסיה יד ןופ ןטימ ןיא טעמכ ךָאנ ןעייטש רימ

 וצ רעװש זיא גיוא ןדימ ןראפ .טלעוװ רעד ןופ ךיוא ןוא קלָאפ רעזדנוא

 ןוא ןקיטסײג ןקיזיר ַא רַאפ סָאװ ,קיטנעק גונעג זיא סע שטָאכ ,ןקרעמַאב

 "םירוביג עטריזינָאנאק טינ ךָאנ יד טיובעגסיוא ןבָאה סע ןינב ןשיזיפ

 -ַאמ ןופ ןסערפפיוא ןזָאל ךיז ןעגנַאגעג עטשרע יד ןענעז עכלעוו םישודק

 ןדָאב ןקיּפמוז רעטעמ טארדאווק ַא ןענעקירטוצסיוא יבַא ןטייקנארק-עיראל

 -ָאיצַאנ ערענָאיצולָאװער יד ...דנאל םענעגייא טינ ךָאנ טלָאמעד םעד ןיא

 סרעיױב ערעייז ךרוד ןבָאה עכלעוו ןעגנוגעוַאב עשיטסילאיצָאס ןוא עלאנ

 ןעמוקמוא טנעקעג טָאה סָאװ ןרעזדנוא ןבעל ןקיראווריו םעד טריטנעמעצ

 ..יושוק-עיצַאלימיסַא עקימס יד ךרוד ךיוא רָאנ ןעמָארגָאּפ ךרוד רָאנ טיִנ

 רעדעי טינ .עטכישעג ןייז טָאה ךאז עטיױט ךיוא ןוא עקידעבעל עדעי

 ,תמא רענָאלבאש ַא זיא'ס .סָאמ רעבלעז רעד ןיא רעבָא טקריווַאב ךַאז

 | יזחרעביא טייצ וצ טייצ ןופ ךָאד סע זומ ןעמ רעבָא

  םידיחי סָאװ לָאר יד קרַאטש טריגענ םזילאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעד

 טייקכעלקריו יד .עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ףיוא ןביאסיוא ןענעק

 "יו יד .יײז ןעװ .רעפעש עריא טימ ערעל עקיזָאד יד רעבָא ט ר י ג ע נ

 ןעגנַאגעג טױט םוצ ןענעז סווָאראמאט יד ,סעשענעס הנה יד ,סגרעבנט

 ,ןביילב טינ טעװ ייז ךָאנ רבק ןייק וליפַא זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ייז ןענעז

 םירוסי | י א טפָא ןענעז ןדיי עמורפ עכלעוו וצ טלעוו רענעי רעד וצ

 ײז לייוו ,ןגיוצעג טינ רוד םעיינ םעד ,ייז טָאה ,ןעגנַאגעג קידתובהלתה

 ..יהנומא ןייק טאהעג טינ םעד ןיא ןבָאה

 קלָאפ עשידיי סָאד ייז ןבָאה ןטיקיבײא על ַא ףיוא קידנברַאטש

 .ןבעל עקיבייא סָאד ןעקנָאשעג

 ריא טנעק גנולייצרעד-גרעבנטיוו ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ רָאּפ יד ןיא

 רעטצעל רעד ןיא ןבָאה סָאװ ןשינעעשעג ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעניפעג

 ןוא הרובג רעכעלשטנעמ ןופ ןעמרָאפ עטסכעה יד ןזיועגסױרַא ,המחלמ

 טָאה יצ ןריטוקסידוצכרודַא ךייא טימ לָאמַא ןעוועג טוג טלָאװ סע ,השודק

 קידלוש טייוו יװ ?טינ רעדָא טלדנאהעג טוג םירבח ענייז רעדָא גרעבנטיוו

 רעכעלנע ןא) קידלוש ללכב ייז ןענעז יצ ןוא ןדיי טנזיוט קיצנאווצ יד ןענעז

 ןופ טייקידלוש ןופ טיידנָא םוש ןייק ןוא ןענושמש טימ םיטפוש ןיא לַאפ

 .(ןקרעמ וצ טינ טרָאד זיא ןדיי יד
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 דו ב ? ס ַאו

 טימ ןקידנערַאפ ךיא לעװ ,עטגָאזעג סָאד ןעלכה-ךס"-רַאפ וצ ידכ ןוא
 :שודק-רוביג ַאזַא טעמדיוועג דיל ַא סרעוועקצוס

 ,םשה שודיק ףיוא עדייז ןייד ,עדייז ןייד;
 ..ןברָאפאב תורוד יד טָאה בייל ןקידרעקאלפ ןייז טימ ,ריד וצ זיב
 ,םעלק םענרעזייא ןיא ,תורוד יד ןופ דנַאר םעד ייב ,וד ןוא
 !ןברק ַא טסיב קלָאפ ןרַאפ -- טָאג רַאפ ט יג
 ,םאטש ןופ לייז יד םורַא גניר ַא טסיב
 ,לקאוו ןופ יז ןטיהרַאפ טוט סָאװ גניר ַא
 םס םעד סיוא טנקירט סָאװ טניוו רעד טטיב
 .לכה-ךס ןָא - טנייה ןופ ןעמָאנ ןייד זיא'ס ןוא
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 סערייא סָאנעונ וינ ענליוו ןופ

 -- א

 "רג ,ךיז רימ ןבָאה 1943 ןופ טכַאנירעבמעטּפעס רערעטצניפ ַא ןיא

 "סייה יד וצ ָאטעג רענליוו רעטמַאצרַאפ רעד ןופ ןסירעגסױרַא ,זייוװסעּפ

 ןיוש ןבָאה סע וװ ,ערעזָא רעשטארַאנ רעסיורג רעד םורַא רעדלעוו עשיסור

 | | ,תונחמ עשינאזיטרַאּפ טפמעקעג ןוא טבעלעג

 ןיא רעװעג ןטימ ,קידתונשקע ,רימ ןבָאה ּפמוז ןוא עטָאלב ,ןגער ןיא

 יד ןטינשעג ןצרַאה ןיא טשרוד המקנ טימ ןוא עצײלּפ ןפיוא יצ ,טנַאה

 .שינרעטצניפ

 :טגָאזעג רימ וצ טלָאװ סָאװ ,רענייא ַאזַא ,ןַאד ןענופעג ךיז טלָאװ ןוא

 ךָאנ וטסעװ םורַא רָאי עכעלטע ערעסָאװ ןיא ,יקסניגרעשטַאק ןעז טסעוװ ---

 ןוא עטסערג יד ןיא ןעגנולמאזרַאפ עשידיי ףיוא ןלייצרעד םעלַא םעד ןגעיו

 -ַאב רעכיז ךיא טלָאװ -- ,עקירעמַא ןוא עּפָארײא ןופ טעטש ערענעלק

 זיא סָאװ שטנעמ ַא רַאפ ,רָאיזַאטנַאפ ןטסוּפ ַא רַאפ *איבנ, םענעי טכַארט

 .-יןעקנאדעג ענייז ייב טינ

 רצ טנעקעג טינ ךױא טלָאװ רָאיזַאטנַאֿפ ַא ז ַא ןליפַא רעבָא

 םימ ןוא .ןרעװ ןפרָאװרַאפ ךיוא זיא סע ןעװ ךָאנ לעװ ךיא זַא ,ןטכארט

 ייעגיטנעגרא ןייק שזַא ןליו ם ע נ ע ג ײ א ןיימ

 ?סע טניימ סָאװ .ןליוו םענעגייא ןיימ טימ

 ר ע מ ןריסערעטניא וצ ןָא טלעוו עשידיי יד ךיז טביוה טציא טשרע = |

 "דנעטשרַאפ טרפב ןוא "עניטנעגרא; טסייה סָאװ ,קע ןטייוו םעד טָא טימ

 , .בושי ןשידיי םעד טימ ךעל

 ?המחלמ רעד רַאפ רעבָא

 ןגעװ רעכיב ענעבירשעגנָא טוג ,תמא ,קילעפוצ רָאּפ ַא טימ רעסיוא

 רעשידי רעד ןופ בור סָאד ךָאד טָאה ,ץוביק ןשידיי ןגיה ןופ תישארב

 ןשידי ןגעװ תועידי טּפעשעג ,עּפָאריײא חרזמ ןופ טרפב ,גנורעקלעפַאב

 | .רעטַאעט ןשידיי ןקיליב ןופ רָאנ ,עניטנעגרא ןיא ןבעל

 ךיא בָאה ןימ | ר ע ס ע ב ןופ ןיוש גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןייא

 רַאפ גונעג ןעוועג זיא סע רָאנ ,ןיקסװאלסַאז ףלָאדור טימ ךיז טכוד ,ןעזעג

 "נַא ןופ ןטאקאלּפ-רעטַאעט יד ןופ תויתוא עקיאיירש יד גאלוצ ַא יװ רימ

 יד, ,"סערייא סָאנעוב ןיא טכַאנ ַא; :ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ןסעיּפ ערעד
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 דוב 9 מס אז

 ידכ --- ,"סערייא סָאנעוב ןופ לדיימ סָאד, ,"סערייא סָאנעוב ןופ םירחוכ
 ןטכיר טינ סערייא סָאנעוב וצ ןבעל ן יי מ ןיוש לָאז ךיא

 .טכַאל טָאג ןוא טכַארט שטנעמ ַא רָאנ
 ,ןטרַאװרעד ץלַא וצ ךיז ןעק רעקידעבעל ַא
 קיטסיצילבוּפ עשיטעווָאס יד ןעוו ,המחלמ רעטצעל רעד ןופ ןערב ןיא

 שטנאקַאב יד רענעיײל יד ןיא טרעמאהעגניירַא סױאיגָאט ,ןיײא-גָאט טָאה
 יב זיא , 7 ע ט י ו ט רָאנ ןארַאפ ןענעז ןשטייד עטוג; זַא ,עלומרָאפ
 ןרָאװעג ןריובעג טײצ ר ע ב ל ע ז רעד ןיא ,ָאטעג רענליוו ןיא זדנוא
 | "די ר ע ק י ד ע ב על  ַא זיא ,דיי רעטוג ַא; ;לטרעװ סָאד

 ,סעיזַאטנַאפ עטסקידחנושמ לָאמַא ןרעוו .ןעמ טבעלרעד טבעל ןעמ זַא
 --- ןוא ,טייקכעלקריוו --- תומולח

 ןיוש ןעק ךיא .עניטנעגרַא ןיא רָאי בלַאה ַא דלַאב ןיוש ךיא ןיב טָא
 ,לייוו ַא ףױא טסַאג ַא יװ רעמ דנאל סָאד ןעזעג ןיוש בָאה ךיא זַא ,ןגָאז

 ערערעמ ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב סערגנָאק-רוטלוק ןופ תוחילש ןיא
 טימַאב ךיז .ןבעל ייז יװ ןעזעג ןוא ןדיי וצ סעינָאלָאק ןוא ךעלטעטש ,טעטש
 -ללכ ןוא עכעלנעזרעּפ ,ןגרָאז יד ןליפרעד ,טײקידעכָאװ יד ךיוא ןעזרעד וצ
 ,תוגאד

 ?עניטנעגרַא ןיא סע טסייה ךיא ןיב
 | ,סע זיא ױזַא ,ָאי
 -ביױרטש טימ לופ .רעקידרענרעד ַא .געוו רעד ןעוועג זיא רעגנאל ַא

 ,עקידשממ לעופב ןוא עשיגָאלָאעדיא --- ,ןעגנול
 ,םילשורי ןטלַא ןיא שזא ןָא ךיז טבייה סע בױהנָא סעמעוו .געוו ַא
 -ָג יד טצריקרַאפ ןצרַאה ןיא ןגָארט וצ ידכ .תוביס גונעג בָאה ךיא

 ,אטיל'ד םילשורי ןופ ,טָאטשמיײה ןיימ ןופ עטכיש
 -קע יד ןעזעגסיוארָאפ ןבָאה םימכח ערעזדנוא זַא ,ןביולג ףרַאד ןעמ

 רעייז קידנעקנעדעג ,לארשיב םאו ריע ַאזַא ןופ דיתע ןטייוו ןיא ץנעטסיז
 בורח טיג לָאמנייק רָאג זיא םילשורי זַא ,טלייצרעד סָאװ עלהשעמ עגולק
 .ןרָאװעג

| | 
 זיא טָאטש יד זַא .תוברוח ןיא טגיל שדקמה"-תיב רעד זַא ,סָאװ זיא ,ונ

 יי !סרעייז םילשורי ןיוש זיא --- ,אנוש ןופ טריּפוקַא
 ןענעז ,ןבירטרַאפ דנַאל רעייז ןופ ןדיי טָאה ןעמ ןעוו !ליפַא ןוא

 ןטימ ןעוװעג ,ןעוועג טינ זיא ייז טכעלש יװ ןוא טוג יװ .ץלַא ךָאנ ךָאד יז
 ,חרזמ וצ ץרַאה ןטימ ,טסייג

 םישנ רָאנ טינ , ך י ז רָאנ טינ ךיז טימ ןעמונעגטימ ןבָאה יז
 ,טייקיטסייג יד ךיוא רָאנ .ףטו
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 יק ס ניי ג ר עש טַא ק .ש

 ךיז ןוא טײלגַאב רדסכ ייז טָאה "יח לארשי םע? ןופ שדוקה חור רעד

 .טבעלעגנײרַא ייז ןיא

 .ןרעװ בורח טנעקעג טינ םילשורי אלימב ןיוש טָאה

 יד בילוצ ןרָאװעג טמירַאב םילשורי ןעמָאנ רעד ןעד זיא ,עקַאט ןוא

 שדקמה"-תיב םעד ןבָאה סָאװ םינבלו רמוה םעד ןופ ,טָאטש רעד ןופ ןרעיומ

 ?טלעטשעגפיונוצ
 ?ןרָאװעג טגָאזעג סָאד זיא ןעוו רעבָא ,סָאד לייט םוצ ךיוא יאדווא

 ןופ ,המכח ןופ .הרות ןופ םינָאניס רעד ןרָאװעג זיא טָאטש יד ןעוו

 ,טסייג
 ךיוא רעבירעד ייז ןבָאה .דנאל רעייז ןופ ןבירטרַאפ ןדיי יד ןעמ טָאה

 | ,םילשורי ,דנאל סָאד ךיז טימ ןעמונעגטימ

 ךָאנ ןעמ ןעק סָאד !רענײטש ,טנעװ .םינינב ןבילבעג ןענעז סע ,ייא

 .שפנ רעד ,טסייג רעד ךָאד זיא רקיע רעד .ןעיובפיוא

 .לבב ןיא סָאװ אתידפמופ ןוא ,םילשורי ה נ ב י ןעוועג טייצ ַא זיא

 יװ ױזַא .ןדיי יד ןבָאה ןעגנורעדנַאװ עקידרעטייוו יד טימ ךיילגוצ ןוא

 "קנארפ ןייק טָאטשטּפױה רעייז ןגָארטעג ,ךיז טימ ןעמונעגטימ ,ןכשמ םעד

 ןיא) דנאלשטייד ןיק ךָאנרעד .(ישר ןופ טָאטש יד .,אורט ןיא) ךייר

 וצ ךָאנרעד ,(ָאדעלָאט) ןעינַאּפש ןייק טרָאד ןופ ,(אזיימריוו .סמרַאװ

 וצ רעטייוו ןוא ,(ל"רהמ ןופ טָאטש יד ,גארּפ) עיכעשט ןייק ,עּפָארייא-חרזמ

 (לשרהמ ןופ ןוא תוצראה עברא דעו ןופ טָאטש יד ,ןילבול) ןלױּפ ןייק ,חרזמ

 .ענליוו ןייק --- עטיל רעד ןיא טצעלוצ ןוא

 .ןָאטעגנָא ןיורק-םילשורי יד ןדיי ןבָאה טָאטש עסיורג עדעי טינ

 ןבָאה טעטש ערענעלק ןוא ערעסערג רעטרעדנוה ןוא רעדנעל ךס ַא ןיא

 סָאװ טעטש יד ןענעז עטלייצעג זיולב רעבָא ,טבעוועג עטכישעג רעייז ןדיי

 ,טנידרעד ןיורק-םילשורי רעד וצ ךיז ןבָאה

 ןרעװ וצ ידכ ,םעד ןגעװ עקַאט טלייצרעד עטכישעג יד ןוא ,תועמשמ |

 וצרעד ןבָאה טפרַאדַאב ,טָאטש ַאזַא טָאה ,ןדיי ייב רעטנעצ רעקיטסייג רעד

 | .ןטפַאשנגייא עקיטיונ עלָא

 .לארשי תוצופת יד ןיא םילשורי עטסטמירַאב יד ןעוועג זיא ענליוו

 ןײז ועמ ,טָאטש רעדנַא ןייק טָאה רעטרעדנוה רָאי ןופ ךשמ ןיא

 ריא ענליװ ןופ ןעמענוצ טנעקעג טינ ,ןדיי לָאצ רערעסערג ַא טימ וליפא

 ,םאדרעטסמַא ,טרופקנַארפ יו טעטש ייר עצנַאג ַא שטָאכ ,ןעמָאנ-ןרע

 "עג ץינײװ טינ טייקיטסייג רעשידיי רעד ןבָאה עקָארק ,עשרַאװ ,אודאּפ

 .טכַאמעג טמירַאב ךיוא טימרעד ךיז ןוא ןבעג
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 דו בל מ ַאז

 ,ענליוו

 .*צ7 טשידיי ענרעדָאמ עלַא טעמכ טקיטיײיצעג ךיז ןוא ןריובעג ןענעז ָאד
 ,טלאנָאיצַאנ ,עזעיגילער יװ ,ןעגנוגעווַאב עכעלטפַאשלעזעג - ערענָאיצולָאװ
 ,ךָאנ קינייו !וליפַא ע ש י ר ע ל ט ס ניי ק ,עלערוטלוק ,ףלאיצַאט
 רענרעדָאמ רעד ןופ | ו י צ יד ןרעװ וצ טנידרעד ךיוא ענליוו ךיז טָאה
 םוצ ןרָאװעג טניורקעג םעד קנאד ַא זיא ןוא רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי
 -עטיל םעניילק ןופ רָאנ טינ ןיוש רעבָא ,םילשורי ַא יװ לָאמ |ן ט ײ װ צ
 ר א ג ןופ רוטלוק עשידיי'ד םילשורי ַא יװ רָאנ ,(אטיל'ד םילשורי) דנאל
 ,טלטוו רעד

| 
 טָא ןיא רענעגיוצרעד ןוא רענעריובעג ַא ,ךיא סָאװ ,ןייז רעבירעד ןעק

 רעד --- ,ןיורק יד יוװ םעדכָאנ בָאה ,ענליוו רעקידמילשורי לָאמ ייווצ רעד
 ףךיז ,ןרָאװעג בורה טרָאד ךיוא זיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ שדקמה תיה
 סָאװ ,םילשורי עיינ יד ןעניפעג וצ ידכ ,טלעװ רעד רעביא ןרעדנַאװ ןזָאלעג
 ןטייװצ ַא ןיא ץעגרע ןסקאוסיא ,הרוסמ יד ךָאד טגָאז ױזַא ז ו מ
 .בושי ןשידיי

 ,געוו רעלופנייּפ ַא ,רערעווש ַא
 80 דָאנ טימ ןעמאזוצ ךיא ןיב ,טנערבעג טָאה שדקמה תיב ןיימ ןעוו

 ,ןעמַאלפ יד ןיא ,קיניײװעניא ןעוועג ןדיי טנזיוט
 םיצַאנ יילרעלכ יד ,ןשָאלעג טינ רעייפ םעד טָאה ןסיורד ןופ רענייק

 -זשמַאלפ ַא ץעגרע ךיז טָאה רעמָאט ,טרעקרַאפ .ןשעל ןזָאלרעד טינ ןבָאה
 ןלעקַאפ טימ עטיירג ןענאטשעג םיחצור יד ןיוש ןענעז ,טליטשעגנייא גנוצ
 ,ןטלאהוצרעטנוא הפרש יד

 טלדנאורַאֿפ ׁשֵא ןיא ןעמאלפ יד ןופ ןענעז רעטנזיוט רעקילדנעצ
 רעד ןיא ,טנעװ עקידנלַאפ יד ןשיװצ רעבָא ןבָאה עקירעביא יד .ןרָאװעג
 ןוא רעדניק ענעבילבעג טצעל יד רַאפ ןלוש --- גנולגנירמורַא רעקידמוניהג
 ,ןבירשעג קרעװ ,טעדנירגעג ןזיירק עכעלטפַאשנסיװ ,טיובעג ענעסקאוורעד
 רַאפ ןוא ןופ תורצוא-רוטלוק -- ך יז סטָאטשנַא ןוא ןפאשעג ןלוש-*טרָא ;
 ןסױרג ןופ רעטרעװ יד טימ ןוא טעוװעטארעג עטכישעג רעשידיי רעד
 ןבָאה -- "!געװ ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמנייק טינ גָאז, ןמיה-ןוחטב
 ןופ רעטרעדנוה סָאװ טימ ,טדימשעג רעוועג טייצ רעבלעז רעד ןיא רימ
 ןופ רעדלעװ יד וצ ,ןביוא טנָאמרעד ןיוש יװ ,ךָאנרעד ךיז ןבָאה זדנוא
 רַאפ ןעמונעג המקנ ןטרָאד ןופ ןוא ןסירעגכרודַא עטיל ןוא דנאלסורסייוו
 ,ענליוו רעקידמילשורי לָאמ ייווצ רעד ןופ ןברוח םעד

 סָאװ ,רעמענ-המקנ רעד ,ןאזיטרַאּפ - רעביירש רעשידיי רעד ,ךיא בָאה
 טנעקעג טײצ  רענעי ןיא ךיז ,"וד, ףיוא טוט ןטימ טבעלעג רדסכ בָאה
 ?טָאטשמיײה עבורח ןיימ ןעז ןעוו ךָאנ לעװ ךיא זַא ןלעטשרָאֿפ
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 יק סנ יג ר עש טא ק +|ש

 וצ ןבעלרעד ךָאנ לעװ ךיא זַא ,ןַאד ןעמולח וליפַא טנעקעג ךיא בָאה

 וצ ןעו געט ןופ ,סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ שידיי ןופ געט עקידהיכז עכלעזַא

 ךיז טוב סָאװ ,ףיוא רעדיו טייג סָאװ םילשורי ר ע ט ל ַא רעזדנוא

 ןצָארּפש ןביוהנָא ךיוא לָאז ,הנידמ-לארשי רעטײנַאב רעד ןיא סיוא רעדיוו

 ילוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ םילשורי עטײנַאב ַא ןופ ןעגנואילב יד

 .רָאג עניטנעגרַא ןיא ,לארשי תוצופת יד ןיא רוט

 :רעדנווו רעקיליורג

 ךיוא ךיא בָאה ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןרָאי עטסרעווש ךָאנ

 ,טבעלרעד געט יד טָא וצ
 .ןרָאװעג רָאװ ןענעז תומולח עניימ

 שטָאכ זיא ,ךעלקילג טינ ביוא ,ןליפ טפראדעג ךָאד ךיז ךיא בָאה

 ןופ גָאט ןיא ,ענליוו רעטיײרפַאב רעד ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,ןביוהרעד

 | ?1944 רָאי ןופ ילוי ןט23

 ךיא ןעװ ,טליפרעד ךיז ךיא בָאה ,ןעוועג יו רעכעלקילגמוא ךָאנ

 "גבוה עכעלטע עטצעל יד ןענופעג טָאטש רעקידנהפרש רעד ןיא ךָאנ בָאה

 .עטעליוקעגסיוא ,טָאטש ןיא ןרעגאל-סטעברַא ייווצ יד ןופ ,ןדיי טרעד

 ןופ הרוש עטשרע יד םיוק טעשטּפעשעגסיױא זיולב שחלב בָאה ךיא

 -ָאל רעליטש ,רעליטש; ןעוועג רבחמ ָאטעג ןיא ךָאנ בָאה ךיא סָאװ שידק

 "עג .רעמוטש ַא ,רעקידנגייוװש ַא ןוא *..,ָאד ןסקַאוו םירבק .,ןגייווש רימ

 -- .קעװַא ןטרָאד ןופ טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ טזומ

 ,םילשורי עיינ סָאד ןכוז

 === ד --

 ןיא ,דנאברַאפ ןשיטעװָאס ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב

 יד ןופ ךס ַא ייב ןליוו ןקידרעפייא ַא ןענופעג טרָאד ךיא בָאה .עװקסָאמ

 "טראנגיא  רַאפ ,רוטלוק רעשידיי רַאפ ,טייקשידיי רַאפ ןדיי עקיטרָאד

 סָאד ןוא דנאל ןצנַאג ןטימ ןעמאזוצ יובפיוארעדיוו ֹוצ ןליו ַא -- ,טייק

 ,ןבעל עשידיי

 ?רַאפרעד ןעמוקעג ייז זיא סָאװ = -

 רעטמיורטעגסױא ןיימ טקוקעגסױא ָאד טָאה סע קירעיורט יוװ רָאנ

 ןעװ ,גנונעפָאה רעגנאלדןרָאי ןיימ ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןייז וצ םולח

 ךיז בָאה ךיא ןעװ .ןעמולח רעטייוו ףרַאד ךיא ...זַא ,ןעזרעד בָאה ךיא

 טימ תוכייש ןיא עקַאט ,רידַאנ השמ ץעגרע טגָאז יװ ןוא ,טקוקעגמורַא

 רָאלְק ץלַא רימ זיא סע ןעוו ןוא , :דנאל ןבלעז םעד וצ גנושיוטנא ןייז

 *..ןגױא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ ן ַא ד טשרע רימ זיא ,ןרָאװעג

 ןשימורסייװ םעד ,דניירפ ןימ ןופ ףור םעד טציא ךָאנ רעה ךיא
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 .רעטַאעט שידיי רעביא טּפשמ רעכעלטנפע -- .ןט:22 סערײאיסָאנעוב
 רעלסערב .י ,יקסנַאשַאטַאב .י ,יקסניגרעשטַאק .ש ,שטיװַארופ .ב ,יקסנַאשזַאר .ש ,ווָאקרוט .מ

 +1 ש 2 3 4 ש א יז יב ן- עוב .סערגנַאקירוטלוק טנָא 4 ןיא ושָאטַאּפָא .י דובכל עמַאנפיוא ןַא ףיוא - ײ * א* יי



 ,יקכניגרעשטַאק .ש

 ןיא עניטנעגרַא }

 טמַא םעד ןעמונרַאּפ טָאה ,סקניל ןופ רעטירד רעד
 יא "גרעבמָאנ .ד .ה; !ײרַאפירעביירש ן פ גנוטלַאװרַאפ יד

 ָאי

 ןפ

= 

; 
1 

 א א

 ןיא ,22

 .רַאטערקעק

 רעכלעוו



 וו בל מ ַאז

 ּפָא ךיז טגָארט ,יקסניגרעשטַאק ,טנעק ריא ביוא --- :ריציּפָא ןשיטעווָאס
 ןעמוקמוא קיטסיײג ָאד ריא טעװ ,שיזיפ טינ ביוא .ןענַאד ןופ סנטײצַאב

 ןוא ןענאד ןופ טרָאפ -- :רעביירש ןייא ןופ טינ ףור םעד רעה ךיא
 םעד טימ ןענעק זדנוא ריא טעוװ רשפא ,רשפא ...םלוע שיערמ טייז
 ,ןפלעה סעפע

 ןקניל םענעזעוועג םעד ,ןטנרעלעג ןשיטעוװָאס םעד ךיז רַאפ עז ךיא

 סע ךעלרעדיוש יװ ךא) ענילַאמ ַא ןיא קירוצ טגייל רע יו ,טסינויצ-ילעוּפ
 (ןטייצ עשיצַאנ ןיא טנָאמרעד סָאװ טרָאװ םעד טנַאמרעד ןעמ ןעוו ,טרעוו
 ,.."טאטשנדייפ סלצרעה ןיײרַא

 ,תוכלמ ןשיטעוװָאס ךרוד םיגורה רעקילדנעצ יד ןסעגרַאפ ךיא ןעק יו
 -1944 ןופ םישדח ענעי ןיא טנגעגַאב טפָא ױזַא ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ
 ?ענווָאק ,ענליוו ,עווקסָאמ ןיא 5

 ןוא ( ןליוו ליפיוזַא טאהעג ןטלָאװ רעדנעל עיירפ יד ןיא רימ ןעוו ,ָא
 ,טייקשידיי עלענָאיצידַארט רעזדנוא קירוצ ןלעטשוצפיוא טייקנבעגרעביא
 -ירש עשיטעװַאס יד טאהעג ןבָאה סע יו רוטלוק רעזדנוא ןעיובוצפיוא

 ַא ,טציא דנַאלסור ןיא ןדיי עטגלָאפרַאפ ןענָאילימ יד ןבָאה סע יוװ ,סרעב
 בעל שידיי רעזדנוא טימ ןטלאהעג ןטלָאװ רימ טוג טייוו יו

 סלעאכימ ןעוו טייצ רעד ןיא .עװקסָאמ ןיא ךָאנ ךָאד ןיב ךיא ...רעבָא
 ןעוו ,"סכעליירפ ַא, שזאטנָאמ-רָאלקלָאפ סנוקא - רואינש .מ ףיוא טריפ
 שטָאכ ןבעגוצסױרַא ןבילרעד טעװ ןעמ זַא ,ןעגנונעפָאה ךָאנ טָאה ןעמ
 ןדייר ךָאנ ןעק ןעמ ןעוו ,לאנרושז-שדוח ַא ןוא גנוטייצ-גָאט עשידיי ןייא
 ןעוו ,(!טינ ןעמ רָאט דנאל ןיא) דנאלסיוא ןייק שידיי ףיוא ָאידַאר ךרוד
 טריזינאגרַא דנאברַאפ-רעבײרש ןשיטעװָאס םעד ייב עיצקעס עשידיי יד
 זַא ןעגנונעפָאה ךָאנ ןעילט סע ןעוו ,ןעגנוזעלרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ךָאנ
 -ָאסרעשידי רעד ןגעק תועשר יד ןעזרעד טעװ ןילַאטס ?רעסיורג, רעד
 | ,ןכַאמ רעסעב ץלַא טעװ ןוא רוטלוק רעשיטעוו

 עג יירפ רעד ףיוא ךָאנ ןענעז ייז ןעוו ןעוועג ייז ןענעז עטריטסערַא
 ןדייר .ןדייר וצ סָאװ ןגעוו ליפוזַא ָאד זיא סע ןעוו ,ייז ןזומ ןגייווש .ןעוו
 ןסיוװעג סָאד שטָאכ ,עבלעז סָאד ןביירש ,טסייה ןעמ סָאװ סָאד יז ןזומ
 -גיא ,רעשידיי רָאנ טינ ,רעצנַאג רעד טימ זיא ױזַא ,עטרעקרַאפ סָאד טגָאז
 ,רעגריב יד ןופ טנעצָארּפ 95 טימ ,ץנעגילעט

 ןעמוקעגנָא ךיא ןיב 1945 ןופ רעבמעצעד ןיא ;טקילגעגּפָא טָאה רימ
 ,םוניהג טייז רענעי ףיוא

 ,שודָאל עשיליוּפ סָאד ןעוועג ךָאנ סָאד זיא ןַאד
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 ּיק ס נ יג ר עש טַא ק .ש

 ר ה =

 עכלעוו ןליוּפ ןופ ןדיי ערעדנַא רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ ןעמאזוצ . , ,

 -עיצארטנעצנָאק עקיטרָאד יד ןופ ןוא דנאלסור ןיא טעוװעטארעג ךיז ןבָאה

 -ינ ןיא טייקשידיי ,טייקכעלמייה ןכוז ןעמוקעג ךיא ךיוא ןיב ,ןרעגאל

 -ױּפ םעיינ ןיא ןוא ןילבול ,עשרַאוו ,שזדָאל ןיא .,ןלױוּפ םענענאטשעגפיוא

 סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט ןיוש ךיא ןיפעג עיזעלשרעדינ ןיא ןאשזדיביָאריב ןשיל

 .ןבעל ַא ןעיוב סיינ ַא רעביא ךיז ןעמענ

 טשינ רייבתכ ןיא זיא טַארעפער רעד : ע י צ ק ַא ד ע ר ן| ו 8  .מ ַא ב

 .טקידנערַאפ
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 רַּפסח םע ןופ רַפסה נח רעד
 ("םוטנדיי שיליוּפ  גאלראפ ןופ רעכיב 79, בוט-םוי םוצ)

 ר ע ס ע ב ןוא ר ע מ ךס ַא טנעקעג טלָאװ ךיא זַא ,טכוד רימ
 ףרַאד ךיא יו ,ןעמאזוצ עלַא ןגעוו יו ,75 יד ןופ ךוב ן יי א ןגעװ ןדייר
 | .ןָאט רעטציא סָאד

 יד ןופ ןעלטיט יד ןוא םירבחמ יד ןופ ןעמענ יד ןענעכערסיוא זיולב
 רימ זיא סָאװ טייצ יד ןקידנערַאפ וצ דלַאב ןפלָאהעג רימ טלָאװ ,רעכיב 5
 ,ןדייר וצ ןרָאװעג ןבעגעג

 יד זיולב ןגעוו ןעֹוו ,וברי ןכ ,רעכיב ליפוזַא ןגעוו ןגָאז ןעמ ןָאק סָאװ
 -בעמ ףסוי דניירפ ,טייצ רענעי ןיא ,טָאה רעכיב קיצנאוצ ע ט ש ר ע
 ַא זיא סָאד, :תורוש יד-טָא "גנוטייצ עשידיא יד, ןיא ןבירשעג ןָאסלעד
 ןיב ךיז טכוד זיא סָאװ ,גנוגנערטשנָא ןוא גנוכיירגרעד עשירעגעלרַאפ
 ןוא ."גאלרַאפ ןשידיי םוש ןייק ןופ ןרָאװעג ןגיטשעגרעביא טינ טציא
 גאלרַאפ ןבלעז ןופ רעכיב 2 5 עטשרע יד ןגעװ בָאה ן ײי לא ךיא
 עג רעד ןיא; !ןרעדנַא ןשיװצ *טרָאװ-רעטעברַא; רעזירַאּפ ןיא ןבירשעג
 סָאװ סעבאגסיוא לָאצ יד רעכיז זיא ,ןזעוו-סגאלרַאפ ןשידיי ןופ עטכיש
 ,"לַאפלצנייא ןַא טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןבעגעגסױרַא ןיוש טָאה גאלרַאפ רעד

 ןופ קיניײװ סעכלעוו ןגעוו ,םיסינ עסיורג ענעי ןופ רענייא זיא סָאד
 לָאז רע ןעמולח טנעקעג ןבָאה ,ליפַא ן ר ַא י ז ַא ט נג א פ יד ,ודנוא
 וליפַא ךָאד טָאה טייהרעמ עטסערג טייוו יד רעבָא ,ןרעוו טכעלקריװרַאפ
 ר ד ג ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ךָאד זיא סָאד לייוו ,טמולחעג טינ םעד ןגעוו
 .עיזַאטנַאפ רעזדנוא ןופ

 -ַאער ןייק ךָאד ןטלָאװ רימ, .רעקידמיסינ ַא ןבעל רעזדנוא ךָאד זיא
 -- ןַאמצייװ םייח רעקיטכיל רעזדנוא טגָאזעג טָאה --- ןעוועג סינ ןטסיל
 ,,,"טביולגעג טינ םיסינ ןייק ןיא ןטלָאװ רימ ןעוו

 -- "הדירי וצ טּפשמרַאפ זיא ,עטיוט ענייז טסעגרַאפ סָאװ קלָאפ ַא?
 ,דעג לישז זיוצנַארפ ןופ קוסּפ םעד רעביא רדסכ ךיא טכַארט

 ?םעד רעביא ליפיוזַא ךיז טכַארט סָאװרַאפ ---

 ,הבשחמ ערעטצניפ ןיימ יצ ,ןרילָארטנָאק ליוװ ךיא לייוו רַאפרעד ---
 טייצ ןופ ןרעוו טּפשמרַאפ טפרַאדַאב ױזַא ךיוא ןבָאה ,ןד ײ ר יי מ זַא
 ..ע ק י ט כ י ר .ַא יא ,הדירי וצ טייצ וצ
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 יק סנ יג ר עש ט ַא ק ..ש

 "עד טכַארט ךיא .תועט ןסיורג ןייק טינ בָאה ךיא זַא ,רימ טכוד ןוא
 קלָאפ רעזדנוא ןופ ןטייצ-הדירי יד ןעוועג עקַאט ןענעז ,רשפא, :טלָאמ
 ןופ ךױא -- .קוסּפ | ט יי וװ צ  ַא ןסענרַאפ ןבָאה רימ ןעו ,ן ַא ד
 -ל ו ז ע ר .ַא יװ ךיוא -- "טעביו ןורושי ןמשיו ךינת ר עז ד נו א
 .עטיױט ערעזדנוא ןסעגרַאפ םעד ןופ ט ַא ט

 טמוק סע סָאװ ,טונימ רָאּפ ַא ףױא ן ט כ ַא ר ט ניי ר ַא ךךיז רימָאל
 .ייעטיוט ענייז טסעגרַאפ קלָאפ ַא ןעוו ,רָאפ

 .עטכישעג ןייז טימרעד טסעגרַאפ קלָאפ סָאד זַא ,טושּפ טסייה סָאד
 סָאד סָאװ ןלַאװק יד טּפָאטשרַאפ טָאה ,עיצידַארט רעד טימ רעביא טסייר
 ,טליטשעג טשרוד רעייז ייז ןופ ןוא ןבָארגעג רעטרעדנוהרָאי ךיז טָאה קלָאפ

 ,ענעזעוועג סָאדלַא טימ ןסייררעביא -- טסייה ,עטיוט יד ןסעגרַאפ
 ם ו י ק ,טייקנביוהרעד ,טייקנייש ליפ ךיוא ןַארַאפ ךָאד זיא סע סָאװ ןיא
 ןייק קידנבָאה ט י נג ןבעל ַא ןבײהנָא ןוא --- דיחי ןופ ןוא קלָאפ ןופ
 ַא ןַאז ןבָאה דיחי ַא ו ל י פ ַא ,קלָאפ ַאזַא ןעק יצ ..,ןוא ,ןטכענ

 | | ? ן ג ר ָא מ
 "רעוו עזָאלטסיײרט יד רעסעגרַאפ - ק ל ָא פ; ַאזַא ןגָאז טינ ןעד ןעק יצ

 -רעד ,*טייקיזָאלמיײה ןוא םייה, ךוב ןיא) ןרָאק לחר ןירעטכיד רעד ןופ רעט

 :(גַאלרַאפ ןקיבלעז ןיא ןעניש

 ,ןעקנעב וצ ןעמעוו וצ טינ בָאה'כ;
 ,ןייז וצ אנקמ ןעמעוו טינ וליפַא בָאה'כ

 ,רעיורט ןוא טפַאשביל טימ טינ ,קילג טימ טינ

 ".ן ײ ל ַא ןצנַאג ןיא ןיוש ןיב ךיא זַא

 :טגָאז קיווייל יװ ךיז ןליו עכלעו ,ע כ ל ע ז ַא גונעג ןבָאה רימ

 "ר ַא פ -- ."ןעגנובעלרעביא-ןברוח יד ןופ ןרעטייוורעד טיײהרעּפמעט,

 ,ןעור טינ טכענ ןוא געט יד ןיא ייז ןזָאל עטיוט יד ביוא ןוא -- ן ס ע ג

 "רַאפ ,ןביירטרַאפ וצ ידכ ,םורַא ןרעױא יד ק י ג נ ַא ל ש  ךיז ייז ןעיירד

 .עטסטנעָאנ יד ןופ ן ײי װ עג םעד ,ט ס נע ּפ ש ע ג סָאד ןבױט

 עכלעװ ,עקנַארק ןופ טינ ךעלריטַאנ ָאד דער'כ ,ןשטנעמ ָאדעכלעזַא

 יד טימ ןלײט ךיז טייהרעטנוזעג ידכ ,ו ר ק י ל יי װ ט יי צ ןפרַאד

 ,קלָאפ םענופ ןטכענ םעד טימ רעביא ןסײר ,ו ר מ ו א םעד עקירעביא

 "יא ףיױא טנירטנַא ייז ןופ .בוטש רענעגייא רעד טימ ,ןײלַא ך יז טימ

 ָאד ןוא -- לײװ .ן ײי װ ע ג טסייה סָאװ ,ליפעג ךעלשטנעמ ַאזַא קיב

 --- :ןרָאק לחר וצ ןָא רעדיוװ רימ ןעמוק

 ,םוטש ַא ןבָאה ןעמ וס ,} ע נ יי וװ ןענעק לָאז ןעמ,

 ...רעמ טינ ןענייוו עזָאלמייה

 ,םולח םעניא ךַאד ַא טימ טנעוו ךיז ןפערט'ס ןעוו רָאנ

 ".ר ע ר ט יד ט ס ַא ג וצ ךיוא טמוק
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 דו ב 7 מט ַא ן

 ןשַאררעביא טינ רעמ ןיוש ףרַאד "םוטנדיי עשילױוּפ סָאד; גַאלרַאפ רעד

 טײדַאב רעשירָאטסיה רעד .רעכיב ענעבעגעגעגסױרַא ל ַא צ רעד טימ

 זיא ,ע ט ס קי ט כ י װ סָאד זיא ס ַָא ד ןוא ,עירעס-רעכיב רעד ןופ

 "רַאפ יד ,עטױט יד ,זדנוא ,טינ זדנוא טסעגרַאפ, פור רעכיב יד סָאװ

 ,"טשנעגנַאג
 "גַאװ ,דרערעטנוא רעזירַאּפ רעד ןופ סעבמָאקַאטַאק ערעטצניפ יד ןיא

 -עז סע סָאװ ןופ ,סנבעל עכעלשטנעמ ענעזעוועג ןענָאילימ ןשיווצ קידנרעד
 עטלעטשעגפױא עטריגערגעס-ייש ןבילבעג ם י נ מ י ס זיולב ןענ
 ךיא בָאה ,סיפ ןוא טנעה ןופ רענייב רעדָא ּפעק -- ןטעלעקס ןופ ט נ עוו
 ןיב ו ד יו; :טפירשפיוא עטנַאקַאב ןיוש ,עכעלסעגרַאפ טינ יד ןענופעג
 ."ןייז ךױא ו ט ס ע װ .,ך י א יװ ,ןעועג ך יו א ךיא

 רעד ןטרַאװרעד ןעק זדנוא זַא ,הלילח ןגָאז וצ טינ טימרעד ןיימ ךיא
 ןליּפש ךיז סָאװ וצ -- ,ענעטינשרַאפ ע ר ע ז ד גו א סָאװ לרוג רעבלעז

 רעבָא טגיל טפירשפיוא רעד ןופ ןיז רעפיט רעד -- ?תואיבנ ערעטצניפ ןיא
 ק ל ָא פ סָאד .קלָאפ סָאד רָאנ ןיא טייקיבייא זַא -- ,| יי מ םעד ןיא
 ,טיִנ טסעגרַאפ סָאוו

 יִצ ,גַאלרַאפ םעד ןופ רעכיב יד ט י נ רעדָא ַא י טָאה ריא יצ
 סעליה עקיברַאפ יד רעטנוא ןופ -- ט י נג רעדָא ַא י* יי טנעײל ריא
 עק י ל יי ה ,עטקיטולבעצ יד ןרעהסיױרַא ,ןעזסױרַא ןזומ ריא טעוװ ערעייז
 טסעגרַאפ ,טינ זדנוא טסעגרַאפ, :ןעלוװָאט עצרַאװש יד ןופ תויתוא עשידיי
 *..!טיִג זדנוא

 -רעד ייז יצ .יירשעג םעד-טָא טימ ךייא ןקיאורמואַאב רעכיב על ַא
 ןגעוו יצ ,רעדנַאװ-ןוא-ייוו ,ףמַאק ,ןברוח ןגעוו יצ ,גייטשפיוא ןגעוו ןלייצ
 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןעגנולייצרעד

 ענעשַאלרַאפ ןופ ןייש, סעדַארג ןיא ,עירעס רעד ןופ ךוב ןטס66 ןיא
 טימ גַאלרַאפ ןופ עירעס עצנַאג יד ןפורעגנָא ללכב טלָאװ ךיא --- ?ןרעטש

 "?לוגלג וטסנייוו סָאװ, דיל ןיא רעטכיד רעד רעביא טיג --- ןעמָאנ םעד
 ,ט ר ע צ עגסיוא ךייא רַאפ טציא בָאה ךיא עכלעוו עניימ ןעגנומיטש יד
 :רעטכיד רעד טפור

 ,טסנייוו וד ?רעקיטכַאנ ,?וגליג וטסנייוו סָאװ

 ?ןביל הברוח יד טרעהעגפיוא בָאה ךיא סָאוװ

 ,טסניימ וד --- וד רָאנ ,טימ הברוח יד ּפעלש ךיא

 .ןבילקעגסױרַא ריא ןופ ךיז בָאה ךיא זַא

 בייוו עטיוט ַא זיא ?חומ טינ, !טסנייוו וד

 ,רעטייווצ ַא ייב גנוסעגרַאפ טכוז סָאװ ,ןַאמ ריא

 --- בייל ןייז ןופ טמעטָא ךָאנ ךורעג ריא ןעוו

 ."רע טייג רעטייווצ ַא וצ ןעניפעג טסיירט ןוא
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 ק ס נ י ג ר עש ט ַא ק ש יא

 ,ןייוו טינ ,רעקיטכַאנ ?וגליג וד ,!ייוו טינ

 ,ןקירר רענייטש ענייד וצ ץרַאה ןיימ לעוװ ךיא
 ,ןייבעג ןיימ ןיא ןסקַאוװסיױא טסעוװ וד זיב
 .ןקיווקרעד ׁשֵא ןייד ךימ טעוװ לָאוװק ַא יוװ ןוא

 ,טימעג ןיימ ףיוא טסגיל וד ,םייה עטרעטשעצ

 ,ררג ןייד ןופ ןיײגסױרַא טינ ךימ טזָאל ןוא

 ,טירט עניימ טסרעטנָאלּפרַאפ ,ךָאנ ריס טסייג וד

 .רעדעי רעבירַא ךימ טגָאי ךאילש ןפיוא ןוא

 ,טייוו ױזַא ןייגכָאנ רימ דימ טסעוו וד ךיוא

 ,רעדנעל עֶלַא ךרוד ךָאנ רימ וטסלגָאוװ ךָאד

 ,טייב ךיז דרע יד ןוא ךיז טייב למיה רעד

 .טרעדנערַאפ טינ ןרעוו רימ ,וד ןוא ךיא זיולב

 טדנעלרַאפ רעוו ךיא ןעוו ןכייט עדמערפ יד

 ,סנכייצ-ףושיכ ןופ יו טכיל-טכַאנ ןעיולב ןופ

 ,טנעה עטקערטשעגסיוא ענייד ךיא עזרעד

 .ןכיירגרעד רימ וצ טסליוו ןד ןוא ךיז טסקנירט וד

 ,טרענעג טפַאז ןדמערפ ןופ ןייז ?יוװ ךיא ןוא

 ,רענרעד ענייד רעּפרעק ןיימ ןיא ךיא ?יפרעד

 ,ררערעטנוא רעד ךרוד רימ ךָאנ טסייג וד ?ייוו

 ,רָאנ רעהעג ךיא ,הברוח ןיימ ,ןיילַא ריד ןוא

 -ַאב דנַאב ןדעי ןגעוו ןדער וצ ,ךיז טײטשרַאפ ,ךעלגעמ טינ זיא סע

 -גַארפ עצרוק ןריטיצ שטָאכ ןעק ןעמ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ עטסעב סָאד ,רעדנוז

 ױזַא בא זיא -- ךעלגעמ טינ ך י ו א  סָאד זיא .רעכיב יד ןופ ןטנעמ

 ןריזילַארענעג א .ןריזיל ַא ר ע נ ע ג וצרעד געוו ןייא רָאנ ןַארַאפ

 "ַאנַאב ןיא ןלַאפנײרַא ןופ רַאפעג יד .ןינע םעד ןכַאלפרַאפ ו צ ,טסיײיה

 ,ןטעטיל

 ךיא בָאה --- טסנוק ןופ טלעוו רעד ןיא ןכַאז טימ טלעוו ַא ָאד זיא'ס,

 וצ רעװש זיא סע עכלעוו רַאפ --- ןלַאגַאש קרַאמ ןופ זירַאּפ ןיא טרעהעג

 ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא ..."רעטרעוו עקיסַאּפ עקיטכיר יד ןעניפעג

 יד ןופ גַאלרַאפ ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא סע סָאװ םעד ןיא ןענַאמרעד

 ןופ רעטרעוװ ערעדנַא סלַאגַאש טימ ןעיירשסיוא ךיוא ךיא זומ ,ןדיי עשיליוּפ

 ךָאד זיא ץלַא ?ןָאטּפױא ָאד ךיא ןעק סָאװ ,רימ זיא ייווע :סעומש םענעי

 רָאנ ,*!םײהַא קירוצ ןרָאפ ןוא ןטעליב ןפיוק רימָאל .ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש

 ךָאד ןענעז םעד ףיא קידנקוק ט י נ זַא ,רעלטסניק רעד ךיז טּפַאכ טָא

 ןטרַאװ רשפא ,ם י א רַאפ טוג טלָאמעג טָאה ענאמ סָאװ רעמייב יד;
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 דו ב 5 מ ַא ז

 "יש ר ע ד נ ַא ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןזייוו ייז לָאז ןעמ ,רעמייב עקיבלעז יד רָאג

 !רעטרעװ ענעדלָאג
 רךעמולב ןופ גרַאב ןרעיוהעגמוא םעד ףיוא רעבירעד ןווורּפ לעוו'כ

 ,רפסהיגח ןקיטנייה םעד וצ םולב | יי מ ךיוא ןפרַאוװוצ ץנערק

 -יטכיו ר ק יע רע ד ןיא ןעזרַאפ רימ טכוד טָאה ןעמ סָאװ סָאד

 ן|ופ עיר ע ס - ר ע כ י ב  י ד זַא ,זיא גַאלרַאפ םעד ןופ טייק

 קל ַָאפ עשיד יי סָאד ןפור --םוקמוא ןוא ןב רוח

 "גברַאטש; ןופ עזַארפַארַאּפ ַא רשפא זיא עטרילומרָאפ סָאד !ן בע ל ו צ

 -ביא ס א ד טינ רעבָא ,"ןבעל וצ ןליופַאב ז ד נ ו א יז ןבָאה קיד

 ,טנעמָאמ ןקיטציא םייב ךימ טריסערעט

 ,טרעוו ןייז ךיז טָאה ,טלעװ רעד ןיא טניישרעד סָאװ ךוב סעדעי

 -פמַאּפ ,עינַאמָאפַארג :לשמל .,טינ טרעוו ןייק רָאג טָאה סע ןעװו ולי פ ַא

 ,ו"זאא עדנַאנַאּפָארּפ עשיטסינומָאק יצ עשיטסישַאפ ,עיפַארגָאנרָאּפ ,ןטעל

 טיײקכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ךױא טרעװ עיצַאגערגעס עסיוועג ַא רעבָא

 .טכַאמעג רעכיב ע ק י ט ר ע װ  יײב (ערעדנַא ןוא רעקיטירק ,רענעייל)

 -ָאנַאק ןופ סיוא לָאמטּפָא ךיז טכַאל ןוא סע טוט ע ט כי ש ע ג יד ךױא
 ,רעכיב עגעדישרַאפ ןגעוו ןעגנוניימ עטריזינ

 ןייז "םוטנדיי עשיליוּפ סָאד, עירעס-רעכיב רעד וצ גנַאגוצ רעד ןעק

 ָאי בױא ?לקניווקוק ןשירעלטסניק:שירַארעטיל ןופ ר ַא נ רעקיטירק ןופ

 "עג .רעקיטירק םעד ,ם י א רעכיז גַאלרַאפ ןופ רָאטקַאדער רעד טלָאװ ---

 ןעגישרעד ןענעז עכלעוו יד יו ,רעכיב ששירעלטסניק ךס ַא ןלעטשוצ טנעק

 .עירעס ר ע ד ןיא

 ,ןרָאװעג טכעלקריוװרַאפ זיא סָאװ קנַאדעג םעד ןופ רעבָא טרעװ רעד

 .ס ו נ ע ג רעדָא ט ײק יט ר ע װ  עלַאטנעמָאמ ןופ רדג ןופ סױרַא טייג

 ןענרעל ךיז ןוומ רימ !עטכישעג רעד ןופ ןענרעל ךיז ן| ז ו מ רימ

 -יא ןבָאה רימ סָאװ ,תולּפמ ןופ רעמ ך א נ רָאנ ,תונוחצנ ןופ רָאנ טינ

 .טָאהעג גנונעגרטכ

 ,רעטנזיוט ןופ ,ןענָאילימ ןופ םוקמוא רעד טַאהעג טָאה ןיז ַא רַאפ סָאװ

 ,קקלָאפ "עזדנוא ןופ ןוא טלעװ רעד ןופ טייהיירפ רַאפ רעפמעק רעטנזיוט

 ןלַאפעג ןוא טפמעקעג ,טבעלעג ןבָאה ייז ױזַא יװ ,ןסיוו טינ ןלָאז רימ ביוא

 ?טכַאלש ןיא

 ,עירעסירעכיב רעד ןופ לטייז סעדעי ןײרַא זדנוא טרעיוב ןיז ם ע ד

 גָאלרַאפ רעד טלָאװ םעד |} ַא ןוא טסנידרַאפ רעטסערג רעד זיא ס ַא ד

 טסנידראפ ם ע ד ,גנַאלקּפָא ם ע ד ןבָאה טנעקעג טינ ןפוא םושכ

 םעד רַאפ ר ק י ע רעד ןוא עטכישעג רעזדנוא רַאפ ןבָאה טעװ רע סָאװ

 ןגרָאמ םעד ט יו ב סָאװ ןרעודנא ט נ יי ה

 -ַאב --- ןברוח ןגעוו ןלייצרעד סָאװ רעכיב :רעדנוו רעד זיא ס ָא ד

 ןגרָאמ ןרענעש ַא ןבעל ןרעסעב ַא ,ם ע ײ נג ַא טױב !ט יו ב ףלעפ
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 ּיק ס נ יי נ ר עש טַא ק ..ש

 -- ,קרָאיהינ ןיא טעװעטַארעג ךיז טָאה ןצענערג עקידהמיא ךרוד
 ךיז טָאה סע ,םיצפח-טסנוק ערעסָאװ ןייק טינ ךיוא ,שטנעמ ןיק ט י נ

 -יפ עיינ; ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ טּפירקסונַאמ ַא טעװעטַארעג
 שודק רעד ןבירשעגנָא טָאה סע סָאװ ,(טעברַא יד עקַאט טסייה ױזַא) *קיז
 ךָאנרעד זיא רע וװ הסיפת רעשיטעװָאס ַא ןיא ר ע ט לֵא רָא טקיװ

 -עכוז ידע :שודק רעד ערעדנַא ןשיוצ ןטרָאד טביירש .ןרָאװעג ןסָאשרעד
 טָאה ד י ח י ןדעי ןופ םויק ןופ שינעטער רעד וצ דײשַאב םעד ןופ שינ
 ,ףשטנעמ ע ט ס ע ב יד ןופ תוחומ יד ןעמונרַאפ רדסכ

 זדנוא ןשיװצ ןדי ע נ ע י רעבָא ןענעז ווו ..דיחי | ד ע י ןופ
 -נוא עידעגַארט רעכעלטכישעג רעסיורג רעד וצ דײשַאב םעד ןכוז ןלָאז סָאװ
 טייצ עקיטיינ יד טַאהעג םידיחי יד טינ רָאג ןבָאה רשפא ןוא ...?רערעזד
 ערעייז טימ ןעמענוצפיוא ,םוקמוא ן װ י ט ק ע ל ָא ק ןופ דײשַאב םעד
 טימ ט ש ט ײ ב ע ג !דנוא ןבָאה ןשינעעשעג יד, ?םישוח עכעלשטנעמ
 -נוא ןגָאלקַאב וצ טייצ ןייק טַאהעג טינ וליפַא ןבָאה רימ זַא ,טעּפמיא ַאזַא
 סע .ןקיביײארַאפ וצ ייז -- ךָאנ טדער רעוו ,(ןײטשטַאלג) "םיתמ ערעזד
 -עכיײצרַאפ ןיא רָאנ ,} ג ָא ל ק ַא ב ןיא ןעגנַאגעג טינ ןיוש (רעבָא) זיא ,
 ,(ןײטשטַאלג) ."ת ו מ ה ר פ ס ןכעלטעג ןסיורג ַא ןיא םיתמ יד ןענ

 יד ןופ גַאלרַאפ רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא טייצ רעקידלרוג ָא-רעד ןיא
 ,גרעבלטימ ןוא ווָאקרוט םימלוח ענייז ךרוד .עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשילױּפ
 טָאה לארשי ם ע סָאװ דלוש קלח רעסיורג ַא ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא זיא

 -ָאילימ ענעטינשרַאפ הבצמ עקיטסײג ַא ןלעטש ט י נ ןיא רָאנ טשינ
 -עג לטיּפַאק ַא ז ַא קלָאפ סָאד ןענרעל הבצמ רעד ך ר ו ד רָאנ ,ןענ
 | ןענרעלּפָא סעּפֶע ךיז ז ו מ ןעמ ס ָא װ ןופ עטכיש

 "רעה עשיכירג יד ןעוו גָאט רעד :טלייצרעד הדגא עטלַא ןַא ערעזדנוא
 הרות יד ןצעזוצרעביא ןלױפַאב ,םילשורי ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא ןבָאה רעש

 טרעלקרעד ,לארשי ץרא ןיא רודה ילודג יד ךרוד ןרָאװעג זיא ,שיכירג ןיא

 ןיא ןדיי יד רַאפ זיא טײצ ר ע ב ל ע ז רעד ןיא .גָאט-רעיױרט ַא רַאפ
 ,בוט-םוי ַא גָאט רעד ןעוועג דנאלנכירג

 ןיוש ךיז ןרעדנוװ רימ ןעוו ,ךיוא ענדָאמ סיוא טינ רעבירעד טמוק

 "רעד סָאד ורעייפ רימ ןעװ ,זדנוא יב זיא ב ו ט - ם ו י ַא סָאװ ,טינ

 -םוי ןיק ןגעװ ט י ג ר ַא ג ןיוש ןענָאמרעד סָאװ רעכיב 75 ןופ ןענייש

 - ע ג סָאד רעבָא זיא ס ַָא ד .ןבעל רעזדנוא ןיא ןשינעעשעג עקידבוט

 .ןבעל ןופ ץ עז
 ַא --- ,םילשורי ןקילָאמַא רעזדנוא ןופ ןברוח ןכָאנ ןבילבעג זיא סע

 .יברעמהילתכ רעד ,שדקמה תיב ןופ ט נ ַא וו ַא ןברוחל ר כ ז

 עטצעל יד ןופ ןברוח ןרעסערג לי פ םעד ךָאנ ןבילבעג זדנוא טלָאװ סָאװ

 ?םוטנדיי ןשילױוּפ ןופ גאלרַאפ ופ ם י ר פ ס ה לתכ יד טינ ןעוו ,ןרָאי

 ןגעװ קרעוװ עקיטכיװ ליפ רעייז ערעדנַא ךיוא ןענישרעד ןענעז סע ,תמא
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 דו ב מט ַא ז

 ןגָארטנעמאזווצ ףרַאד ןעמ סָאװ ל ג י צ יוװ ןענעז סָאד רעבָא ,ןברוה

 יד ןעו ,טייצ רעד ןיא ,ןעלדנַאװרַאפ טנעװו ןיא ייז ןוא ץַאלּפ ןייא ףיוא
 ןענעק ייז ,עטיירג ךייא רַאפ ןעייטש ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ עירעס-רעכיב

 | .ןעלדנאוורַאפ ךיז שדקמה תיב םענעגייא ןא ןיא דלַאב ןיוש
 ךױא  ןָאט טינ ןרעלעפ ןייק ןענעק ,טשינרָאג ןעוט עכלעוו יד רָאנ

 סָאװ ,ןכאז עסיוועג טקרעמעגנָא ךיא בָאה גאלרַאפ ןופ טעברַא רעד ןיא
 -רַאפ רעדָא ןדיימסיוא טנעקעג ייז טלָאװ ןעמ זַא ,טניימ טייקיניװ { יי מ
 - ַָא װ ,רע ל א מ ר ַָא נ רעד ייב ןָאט רשפא סָאד ךיא לעװ .ןרעסעמ
 .גאלרַאפ ןופ טעברַא ר ע ק יי ד ע כ

 ;רעבָא בוטםי | ק י ט נ יי ה םעד וצ
 טינ רעבָא זיא סע .הרות-תחמש ןופ בוט-םוי ַא זדנוא ייב ָאד זיא סע

 ךיז ןקיטיינ ןדיי רימ סָאװ ,רפס ןשידיי םענרעדָאמ ןופ בוט-םי ר ע ד
 ףימ ןבָאה ,ןטייצ ערעלאמרָאנ ןיא ,רעירפ זַא ,ןייז ןעק .גָאט ןקיטנייה זיב
 רעד יוװ ,גָאט'רוכזי ַאזַא וצ ,רעבָא ט צ י א .טקיטיונעג טינ םעד ןיא ךיז
 -גח רעד ןעמוקוצ ףרַאד ,לארשי תנידמ ןופ גנואײטשטנַא רעד ןופ גָאט
  זיא סע ןעװ גָאט ןיא ןרעו טמיטשַאב ןוא ןפורעגסיוא ףרַאד סָאװ ,יופסה

 .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ עירעס-רעכיב רעד ןופ דנאב רעטשרע רעד סיורַא
 ,ןבעל רעזדנוא ןגָארטעגוצ טָאה לרוג רעד סָאװ םיסינ עקינייװ יד ןופ

 רעד ןגָארטעגוצ זדנוא טָאה סע סָאװ םירפסה-לתכ ןופ סנ רעד ןארַאפ זיא
 -םוי ַא ןיא רימָאל סנ ם ע ד .ןדיי עשילוּפ יד ןופ דנאברַאפ-לארטנעצ
 ,רימ יװ ױזַא ךָאנ רעװ .ןטייקיביײא ערעזדנוא עלַא ףיוא ןעלדנאוורַאפ בוט

 -כיילג ןבעג רפס םעד רימ | פ ר א ד ?רפס םעד טימ ןדנוברַאפ ןענעז
 .םיבוט-םוי עטסערג ערעזדנוא טימ ייר ןייא ןיא גנוקיטכערַאב

 רעכיז רימ ןטלָאװ ,בוט-םוי ַאזַא טאהעג ר ע י ר 9 רימ ןטלָאװ
 ;ןגָאז טציא טנעקעג

 ,ןבירטרַאפ רעמוז םעד ןוא טגָאירַאפ גנילירפ םעד טלָאוװ'כ,

 ,דלָאג ןייז ןופ טביױרַאב ןוושח םעד

 ןעמונַאב גנונערָאװ ןיימ טלָאמעד טלָאװ יושפא זיא

 ,"קלָאפ ןיימ ,רעדורב ןיימ ,עמַאט ןיימ

 .(ןרָאק ?חר)
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 ןדיי רַאפ עמַאמ א ןעוועג זיא סָאװ טָאטש יד
 ."לארשיב םאו ריע;

 רעייז -- 'ב לאומש ןופ ףירגַאב םענדָאמ םעד סיוא טשטייט שאוהי

 "ףך'נת םוצ תורעה, ענייז ןיא ."ןדיי ייב רעטומ ַא ןוא טָאטש ַא; :טושּפ

 ,ןגָאז וצ ךנתה לעב רעד טניימ טימרעד זַא ,רעצעזרעביא רעד טרעלקרעד

 .*טָאטש עקיטכיוו ןוא עסיורג ַא; זיא'ס זַא

 אקשורטעּפ .ש *טעידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ עשידיי, יד ןופ רבחמ רעד

 רעסירג ַא ןגעו :רע טגָאז טרָאד ,ראטנעמָאק םעד סיוא טרעטיירב ה"ע

 ןעמ טגָאז הרות ןופ רעטנעצ סלַא גנוטיײדַאב ַא טָאה סָאװ טָאטש רעשידיי

 ,"לארשיב םאו ריע,

 -- יװ ןוא ענדָאמ יו ...עמַאמ ַא --- טָאטש ַא

 | .ךעלרעדנווו
 טלָאװ ,ןעוועג טינ ךנת ןיא טלָאװ ףירגַאב רעד ןעוו זַא ,סיוא טמוק סע

 --- רַאפ לעיצעּפס ןטכארטוצ טזומעג סע ןעמ

 .ענליוו

 ךיז טָאה עכלעוו טײקטײרּפשעצ רעזדנוא ןיא טָאטש ַא ןארַאפ ןעד זיא

 ?ענליוו יו עטכישעג רעזדנוא ןיא טקיביײאראפ ױזַא

 ַא ןָא ןוא ןטעברַא עכעלטּפַאשנסיװ עקיטכיוו ןוא םירפס רעקילדנעצ

 -ןובײרשַאב ןוא קרעוװו עשיטעָאּפ ,ןעגנולייצרעד ,סעמַארד ,ןענאמָאר רעיש

 ןרָאװעג טעמדיוװעג טָאטש רעד זיא ןעג

 תוצופת ערעזדנוא ןיא טעטש עטשרע עמאס יד ןופ ןעוועג זיא ענליוו

 ןופ הנמאנ הירק םערָאפכוב ַא ןיא ןרָאװעג טריטנעמוקָאדראפ זיא עכלעוו

 .1869 ןיא ןענישרעד ,ןיפ ףסוי לאומש
 טאהעג ןיוש טָאה ,קיש ןמלז שודק רעד ,ליפָאנלװ רעמאזסטעברַא רעד

 ."ענליוו רָאי 1000, ךוב שיגָאלָאטנַא ןייז ןופ דנאב ןטייווצ ַא טיירגעגוצ

 ,ןורושי םיפעי .,טָאטשיעמַאמ רעטבילעג רעד ןופ ןוז רעטייווצ ַא

 וצ טפַאשביל עצנַאג ןייז ןבעגעגניירַא קרָאיײוינ ,םייה רעיינ ןייז ןיא טָאה

 ,ןטייז טנזיוט רעביא ןיא ענליוו
 "ָאטסיה עקיטכיוװ יד וצ ןכורבסיוא-עביל עקרַאטש ןעוועג ןענעז סָאד

 .י ,גרעבניצ .י .רד ,דיגמ דוד ,יקסדאשרעב .ס ,ןיפ .י .ש ןופ קרעוו עשיר

 | .דנא ןוא רענזיולק

 ,דנאלשטייד ןופ טנעדיזערּפ רענעבילקעג-יינ רעד ןעוו ,1922 רָאי ןיא

 ,לויט-רעלטיה םעד טכַאמרעלצנאק םעד ןבעגעגרעביא טָאה ,גרובנעדניה
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 דו כב מ ַאז

 ,רעירפ רָאי 200 סימ זַא ,רעטיצ ןיא טנָאמרעד ךיז ענליוו עשידיי יד טָאה

 טימ ןעמאזוצ ,רעטרעפ רעד וואלסידַאלװ ,ןליוּפ ןופ גיניק רעיינ רעד טָאה

 ןצעגנערגַאב וצ ךיוא ןסעגרַאפ סינ ,ןדיי רענליוו רַאפ סעיגעליווירּפ עקינייא

 "געצ ןיא ןלעטשנייא ןוא טָאטש רעד ןופ ןדיי יד רַאפ הטש-טרָאניװװו םעד

 | .ַאטעג ַא -- רעט

 טינ ךיוא עיגעליווירּפ ַאזַא ןיוש זיא -- 1952 --- רעטעּפש רָאי 20 טימ

 ןפיוא ןטלַאהעג ןבָאה סיצַאנ יד עכלעוו ןדיי ענעבילבעגרעביא יד .ןעווטג

 ןענעז ,גינעק רעשיליױוּפ רעד טנכיײיצעגנָא טָאה סע סָאװ ,חטשיָאטעג ןבלעז

 .ןרָאװעג טעטכינרַאפ

 : קא א

 ...םערָא יװ ,יוא .ןעוועג ענליוו זיא םערָא
 טָאה סָאװ הנוק ןשידיי םעד טקיבײארַאפ טָאה ןיסעיל םהרבא ביוא

 ַא -- טנײמעג רעכיז סָאד רע טָאה ,גנירעה עקיּפָאק ַא רַאפ ןפיוק וצ רָאנ
 ,ןילַא ךיז ןופ ךָאד ךיא סייוו ,ןטלעז טינ ןוא ,טײקמערָא רענליוו רעד ןופ דיי
 ,ןעוועג טינ ךיוא עקיּפָאק יד ךָאד זיא

 .ך ײ ר  ױזַא --- ןוא ...םערָא יו ,יוא ,ןעוועג ענליוו זיא םערָא
 רעד םורַא .עיליוו יד ,טָאטש יד ןטינשעגכרוד טָאה ךייט רעלָאמש ַא

 -רַאפ ןוא ךעלדלעוו-סעלדָאי ןוא סענסָאס ןופ לטרַאג רענירג ַא -- טָאטש

 רעד ןעוועג זיא רעיומ רעקיקָאטש סקעז סרעמערק .ךעלביטש עיורג עטצעז
 -גייא טנזױט טרעדנוה לָאמ ייווצ ןופ טָאטש ןיא רעצַארקנקלָאװ רעקיצנייא
 --- ןוא תושפנ עשידיי טנזיױט קיצפופ עריא טימ רעניווו

 ןכלעוו ןיא ,םירג וליפַא ןוא רענליוו ןבָאה עטכישעג רערָאג רעייז ךרוד
 רעדָא רעטרעוו טנַאמרעד ךיז רדסכ ,ןענופעג טשינ ךיז ןבָאה ייז טלעוו-קעה
 ָאטעג ןיא ךיז טָאה סָאװ ,סעיצַאירַאװ עטסנדישרַאפ יד ןיא ,ןוגינ ַא ןעגנוזעג
 ;ןיא טריזילַאטסירקעגסיױא

 ,טָאטשמייה רעזדנוא ,ענליוו ,ענליוו

 ,רעגַאב ןוא טפאשקנעב רעזדנוא

 ןעמָאנ ןייד טפור סע ,טפָא יו ,ךא

 ...רערט ַא סױרַא גיוא ןיימ ןופ

 "עג ןבָאה דנַאלנלױּפ ןופ ןטקנוּפ עטסטייוו יד ןופ עכעלטנגוי רעטנזיוט = |
 ןיא ,ךעלביטש-רעלעק ןיא ןוא םעדיוב ףיוא .ןענרעל ךיז ענליוו ןייק ןגיוצ

 -טלעוו ןוא שידיי רעייז הלילו םמוי ייז ןבָאה ןקעטָאילביב ןיא ןוא רענטרעג

 | ,טּפעשעג ןסיוו

 ,עקידרעצרַאװש יד ייס .ןרָאװעג טשירענליװרַאפ ָאד ןענעז עלַא ,עלַא
 -לַאג עכעלדמערפ-קרַאטש ,עטרילימיסַא יד ייס ,רענילָאװ עשידיי-טנוזעג
 ,עשיצ
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 ּוק ס ניי ג ר עש ט ַא ק .ש

 רעדנַא ןַא יצ רעטקָאד ןשידיי ַא ןלעטשרָאפ טנעקעג ןעד ךיז ןעמ טָאה
 ?שידיי ןדער קירעהעג יװ ןענעק טשינ לָאז סָאװ ענליוו ןיא לַאנָאיסעּפָארּפ

 "עמ עשידיי יד ןופ ןסערגנָאק יד סָאװ ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג זיא סע
 -יירד רעד סָאװ ןוא שידיי ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענעז ענליוו ןיא רעניציד
 "טפַאשנסיװ ,עטסרעװש יד טָאה דנַאברַאפ םעד ןופ לַאנרושז רעקידמישדח
 ,שידיי ,ךַארּפש-עמַאמ רעייז ןיא טלדנַאהַאב םינינע עכעל

 יד רַאפ רָאנ טשינ .עלַא רַאפ עמַאמ ַא ןעוועג עקַאט זיא טָאטש יד
 טעוװ טייצ יד ןוא --- ענליוו רעמ ךָאנ טדער רעוו ןוא ,גָאט ַא .עקיטריבעג
 סעמַאמ בור סָאד יװ ,ענליוו :קינייוו .ןורכז ןופ סױרַא טינ לָאמנייק ןיוש

 -עג ,רעניווונייא עריא ףיוא העּפשה סיורג טַאהעג טָאה ,רעדניק ערעייז ףיוא
 טלצרָאװרַאפ ,טקיטסעפרַאֿפ .ןעגנוניימ ,ןרעטקַארַאכ ןרעסעב םוצ טרעדנע
 ,קלָאפ םוצ ,טייקשידיי וצ ,טפַאשביל ןרעדעי ןיא טקיביײארַאפ ןוא

 עג ןבָאה עכלעוו ןרעטלע ףיוא טנרָאצעג טָאה ענליוו --- עמַאמ יד

 -טכירעטנוא רעשילױּפ רעד טימ ןלוש עשידיי ןיא רעדניק ערעייז טקיש

 ;ךארּפש

 !םילשורי רעזדנוא ןיא ןעשעג טינ סנױזַא רָאט סע --
 -רַאװ ,טיילק ןייז ףיוא טָאה דיי ַא ןעוו טנרָאצעג טָאה טָאטש:עמַאמ יד

 ;דליש ןייז ףיוא תויתוא עשידיי יד ןטימעגסיוא ָארויב ,טַאטש
 סָאװ דיי ַאזַא ןופ ןטערטרעבירַא טינ לעװש יד וליפַא רָאט ןעמ ---

 | ,תויתוא עשידיי טימ ךיז טמעש
 .ןייג .רקיש ןַא רַאפ םתס ךַארּפש יד ןטלַאהעג טינ טָאה עלעמַאמ יד

 ?ךַארּפש רעדנַא ןיא טייקשידיי ןלעטשרָאפ שרעדנַא ןעד ךיז ןעק רעוו רעבָא
 ,ןטסילַאיצעּפס עטסעב יד ןזָאלעגסױרַא טָאה *טרָא, ןופ םוקינכעט דעד

 זיא סע ןוא -- ןרעינעשזניא עטקידנעעג טימ טרירוקנָאק טפָא ןבָאה עכלעוו
 ןרָאטָאמלעזיד ,עירטקעלע ,קינַאכעמ) םידומיל עלַא סָאװ ךעלריטַאנ ןעוועג

 ןיא ןרָאװעג טריפעג ןרָאטקעל ןטסילַאיצעּפס יד ךרוד ןענעז (ערעדנַא ןוא

 ,שידיי
 -ליוו ןיא סעקישטדוסליּפ עשידיי יד ןלַאפנייא שרעדנָא ןעד טנעקעג טָאה

 ?שידיי ןיא רָאנ גנוטיײצגָאט רעייז ןבעגוצסױרַא יו ענ
 -לעוו ,םידימלת רעטרעדנוה יד ןופ תחנ ןבילקעג טָאטש-עמַאמ יד טָאה

 -מיג ,ןלושגָאט עשיאערבעה רעדָא עשידיי יד טקידנעעג רָאי רעדעי ןבָאה עכ
 -סעװשדןקנַארק ,ןטוטיטסניא-קיזומ ,ןלוש עלענָאיסעּפָארּפ ,ןרַאנימעס ,סעיזַאנ

 ,ןכיילג סָאד ןוא ןסרוק-רעט
 -וּפ רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשעצ ךָאנרעד ךיז ןבָאה עטקידנעעג יד

 -עמוא .דנַאל ןופ ןצענערג יד רעסיוא טייוו-טייוו וליפַא ןוא ץניװָארּפ רעשיל

 זיא רעטעּפש ןוא טפַאשביל טייזעג םיחילש סענליװ-עמַאמ רעד ןבָאה םוט

 ,קלָאפ ןרַאפ ,בושי ןרַאפ :טייקידמויק ןסקאוועגסױרַא םעד ןופ

 "וטעגמורַא טפַאשקנעב עקידמולח טימ ןעוועג זיא לארשי'ד םילשורי ןעוו
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 יק סנ יג ר עש ט ַא ק .ש

 ,רעלעטשטפירש ,םינואג טימ טניורקעג ךיז אטיל'ד םילשורי יד טָאה טעיל
 -ָאיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג ןסקאוועגסױרַא ןענעז עכלעוו רעוט ערענָאיצולָאװער

 -ָאטעג עטרעקיוהעצ יד ןיא ןענעז עכלעוו ,ןעגנוגעװַאב עלַאיצַאס ןוא עלַאנ
 ,ןסקאוועגסיוא ןוא ןרָאװעג ןריובעג ךעלסעג

 זיא בושי רעשידיי רענליוו רעד יװ רָאי ןעצ ןיוש זיא טציא --- --- --
 .ָאטיג רעמ ןיוש

 זיא גנ זרעקלעפַאב יד זַא ,ןגָאז ןליפַא ןעק ןעמ .ןבילבעג זיא טָאטש יד

 .ןרָאװעג טרענימעג טינ לָאצ ןיא

 -- ,טלעפ המשנ יד ,ריא ןופ הניכש יד ןָאטעגּפָא רעבָא ךיז טָאה סע
 ,עשידיי סָאד

 ןופ טכַאמעג לת ַא ןטייקכעלגעמ ערעייז טיול ןָאטעג ןבָאה סיצַאנ יד

 .ץלַא ןופ ,םעלַא
 -פיוא קירוצ ןלעוו ןטעװָאס יד זַא ,טפָאהעג טָאה ענעבילבעג קיניײװ סָאד

 יד ךיוא ןבָאה .ענעבילבעגנבעל יד ןעיוב וצ חוכ ןבעג .עבורח סָאד ןלעטש

 ןטלַא ,לוש .,ייוומ) טעטכינרַאפ :עכעלגעמ סָאד ןָאט וצ ןזיװַאב ןטעוװָאס
 טקישרַאפ ןוא ןזיװַאב טינ ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,(ערעדנַא ןוא םלוע-תיכ
 ,ענעבילכעגנבעל יד ריביס ןיא

 ;ךיז טנייוו ןוא ךיז טקנעב
 ,לָאט ןוא גרַאב ,רעדלעװ רענליוו ,רעדלעפ רענליוו ,ןכייט רענליוו

 -- -- - לָאמַא ןופ ןטייצ יד ךָאנ ךיז טקנעב סעּפע ,טעיָאנ סעּפע
 ןכָאנ ןעקנעב טעוװ ןעמ זַא ,ןלעטשרָאפ לָאמַא טנעקעג רעוו ךיז טָאה

 ?לָאמַא

 -טכער ןייז טניימעג *ןלױּפ ןשיטַארקָאמעד, ןיא ךָאד טָאה לָאמַא רעד
 -יזָאּפ-רוטלוק ןוא עשימָאנָאקע ןצישַאב רַאפ טכַאנ יװ גָאט ןפמעק וצ ,זָאל
 .שפנ םענעגייא םעד ,ןײלַא ךיז ןצישַאב וצ ,סעיצ

 ..,ןקידניז טינ רָאט ןעמ זַא ,ןזיוועג טייצ יד טָאה
 "עז ,טָאטש רעד םורַא ןלָאט ןוא גרעב ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ,ןכייט יד

 .ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ סנימלע-תיב ןיא ןענ
 ?סרצרעל יד ,ןלוש עשידיי יד ןופ םידימלת רעטנזיוט יד ןענעז ווו ---

 .יןוא ...ןוא קילג שריה ,יקצולירּפ חנ ,טילאש השמ ,יקסדָאגיװ ר"ד זיא ווו
 == == -- רעדלעוו ,רעדלעפ יד ןיא ---
 -לוק ,קירע --- רעירפ ןופ ןוא --- וװָאכינרעשט ,ןעזייר ןמלז זיא ווו ---

 ..,ןוא ..,ןוא קַאנ
 יי ןעיינש רעריביס יד ןיא =

 ,לָאמַא ןכָאנ קרַאטש ױזַא רעבירעד ךיז טקנעב
 ...טקירדרעד ,ןעוועג םערָא זיא ןעמ שטָאכ
 .ןסעגרַאפ טינ ןעמ ןעק ענליוו טָאטש-עמַאמ עקילָאמַא יד
 .ןעקנעדעג טינ טינ ןעמ ןעק עריא רעטכינרַאפ יד
 --- טָאטש ַא יװ רעמ ןעוועג זיא ענליוו
 ,עמַאמ ַא ןעוועג זיא ענליוו





 ןגנעדנַאּפסערַאק





 ןלױּפ ןקידחמחלמ ךָאנ םעד רעביא

 ץלעק ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג כָאה ךיא סָאװ
 טעטש ץלַא יו טָאטש ַא

 םָארנַאּפ םעד ךָאנ טעװ ,ץלעק הגרהה ריע יד זַא ,טניימעג בָאה ךיא
 טָאטש ןיא לעװ ךיא זַא ,טניימעג בָאה'כ .טעטש עלַא יו שרעדנַא ןעזסיוא

 ךיז רעיורט ןיא ןלעװ רענעפ זַא ,ןסַאג יד ףיוא סערדיסּפעלק עסיורג ןעניפעג
 ןוא ןגָאלשרעד ןײגמורַא טעװ גנורעקלעפַאב יד זַא ,םישודק יד רעביא ןגיוו
 ..,טניימעג בָאה'כ ,טרעמוארַאפ

 -עגסיוא טשרעוצ רימ ךיז טָאה ,טָאטש ןיא ןרָאפעגנײרַא ןיב ךיא ןעוו
 א סיוא טעז ױזַא ןעד יצ .וװשרעדנַא ץעגרע ןרָאפרַאפ ןיב ךיא זַא ,טכוד
 סיוא ןעעז רעטייה -- קידעבעל ױזַא ?םָארגָאּפ ןקיטולב ַאזַא ךָאנ טָאטש
 ?ָאד ךיז טוט סָאװ ,טָאג ןיימ טָאג ?רעניוװנייא יד

 -עג ךיא זַא ,טגייצרעביא רעבָא ןבָאה ,ןסָאג יד ףיוא ןעלטעצ עטיור יד
 טפירש רעטעפ רעד טפור --- ?!גנורעקלעפַאב רעד וצ; .ץלעק ןיא ךיז ןיפ
 לָאז גנורעקלעפַאב רעד ןופ רעו זַא ,ךיז טעז ,רעבָא ןטלעז .ןעלטעצ יד ןופ
 ..."ןעמוקעגרָאפ טָאטש ןיא זדנוא ייב זיא ןטכענ, זַא ןענעייל

 ןוז יד .ןעוועג טלָאװ טשינ רָאנ יװ ,ןעשעג טשינ טלָאװ ךַאז ןייק יו
 .ןזייװ טשינ ךיז ליוו ןוא ןטלַאהַאב סנקלָאװ יד ןיא ךיז טָאה זיולב

 ?עטעװעטַארעג יד ןעגעז ווו

 עלַא טשינ .ןעניפעג טשינ ןָאק ןוא סַאג ןיא םינּפ שידיי ַא ךוז ךיא
 זיוה סָאד ?עקירעביא יד ןענעז וו ,ןטכָאשעגסיוא ךָאד ןענעז ץלעק ןיא ןדיי
 רעד ףיױא דיי ךס ַא טניוװעג ןבָאה'ס וװ טרָאד ,טעטימָאק ןשידיי ןופ
 -רעכיז רעד וצ טריפרעד רעּפָאש רעד ,טעמתחרָאפ זיא ,7 סַאג עטנאלּפ
 ,טכַאמ-סטייה

 ,ךיא גערפ --- ?רעהַא סעּפע סָאװרַאפ ---
 -עכיז ןליפ ןדיי יד ךיז ןענעק --- גנורעלקרעד ַא טמוק -- ָאד לייוו ---

 ..ןָאט וצ סטכעלש ןגָאװ טשינ רענייק ייז טעװ ָאד ,רער
 ייז זיא'ס ,טקיאורַאב טשינ ץלַא ךָאנ ןענעז רעדרעמ יד ,זַא סע טסייה

 | .קיגיײװ ץלַא ךָאנ
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 יט ס ניי ג ר עש ט ַא ק .ש

 ןדיי ןשיוװצ

 ,עטעװעטַארעג יד סיוא ןעעז ,טכַאמ-סטייהרעכיז רעד ןופ ףיוה ןפיוא

 ךיז טקייװ טולב סָאד .ּפעק ,סיפ ,טנעה עטרישזַאדנַאברַאפ טימ ,סנטָאש יו

 ייב זיא ןגױא יד רעטנוא ןופ סטכעליוושעג סָאד ,ךרוד ןשזַאדנַאב יד ךָאנ

 ןופ ערעדנַא ייב ןוא טכַאמעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןדנווו יד ןופ ,עקינייא

 ןענעז ערערעווש יד ,עטעדנווװרַאפ טכייל יד זיולב רעבָא ןענעז סָאד ,ןרערט

 .טיוט ןטימ ךיז ןעלגנַאר ייז וװ ,לָאטיּפש רעשזדָאל ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא

 "ַאב טשינ ןבָאה טנעה-רעדרעמ יד ןעמעװ ,ןדיי ןַארַאפ ךיוא ָאד ןענעז'ס

 ןופ ןסירעגסױרַא לגנַארעג ןיא ךיז ןבָאה סָאװ רעדָא ,ןכיירגרעד וצ ןזיוו

 ןיא םורַא ןעייג עכעלטע ,ןסירעצ רעדיילק יד ךָאנ ןענעז עכעלטע ייב ,טיוט

 ןבָאה ןעלטנַאמ יד ,ךעלקער-רעביוא יד לייוו ,רעדמעה ענעסירעצ עזיולב יד

 -רעד טפרַאדעג ןבָאה תונברק יד רעדייא ןעמענוצ ןזיוװַאב רעדרעמ-רעביור יד

 עכלעוו ייב ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז עטעװעטַארעג יד ןשיװצ ,ןרעוו טעדרָאמ

 ייז ןענעז קילעפוצ זילב .עטסטנעָאנ יד ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז סע

 יו ,סיוא ןעעז ענעבילברַאפ ןבעל םייב יד ,ייז ךיוא .ןבעל ןבילבעג ןײלַא

 ןדער וצ ,ןענייוו וצ וליפא טשינ חוכ ןייק ןוש ןבָאה ,עקידעבעל ןייק טשינ

 ,עטיוט יװ

 ?"טעװעטַארעג, ךיז ןבָאה רימ ױזַא יו

 סָאד טָאה -- ,םישטנעיװשָא ןיא ןעוועג ךָאד רימ ןענעז עדייב ---

 ךימ זָאל .שטיכאלב רענאיצילימ םעד ייב ןטעבעג ךיז םולבנעזָאר לדיימ

 שטיכאלב טָאה -- ןענעגרהסיוא ןעמעלַא ךייא רימ ןלעו טציא --- .,ןבעל

 זיא לדיימ סָאד .ךיוב ןיא עבלָאק-ןסקיב רעד טימ ןָאטעג ץעז א ריא דליוו

 טָאה ,ןברק םעיינ ַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעג

 .ןרעוו וצ ןענירטנַא ןזיװַאב יז

 "עג יז טעװ ךעלדנע סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא יקסראבמאס עדלָאג

 "רעד זיא טרובעג סָאד .ןַאמ ריא ןעוועג ךיוא זיא ךעלקילג ,דניק ַא ןריוב

 רעדרעמ ַא ןופ זיּפש ַא טָאה ,גָאט-םָארגָאּפ ןיא .גָאט רעדעי ןרָאװעג טרַאװ

 רעטעּפש .טולב טימ ענעסָאגרַאפ ַא טלַאפ עדלָאג .ךיוב םעד טרעיובעגכרוד

 "רָאמרעד סָאד סױרַא ןעמענ םירוטקָאד ,לָאטיּפש ןיא טכַארבעג יז טרעוו

 ?ןבעל ןביילב שטָאכ רעטומ יד טעװ יצ ,ךיוב ןופ דניק עטעד

 -בול ןופ ןענעז רענאק השמ ןֹוא גרעבנעטָאר םהרבא ,רעניירפ לשרעה

 יז ןרעװ עיצַאטס רעד ףיוא ,ץלעק ןיא ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא ןעמוקעג ןיל

 ַא .ןגָאלשעג קידארומ ןרעוו ,סעקישטשמָארגָאּפ יד ךרוד ןעמונעגרעביא

 יז טעװעטַאר ןוא ,ןייא ןבעל ןייז טלעטש רָאיַאמ רעשיליוּפ

 "נָא זיא ןוא ץלעק ןופ ןסײרוצסױרַא ןזיװַאב ךיז טָאה בילטָאג סעטַאמ
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 דו ב ? מט ַאז

 ןעמענ םירעױּפ עקיטרָאד יד .װָאשָאקעּפ ףרָאד ןקיאייברעד ןיא ןעמוקעג
 םיא ליװ רעכלעוװ ,רענַאיצילימ ַא ןפור ןוא ,םיא ןדניב ,וצ םיא ייב ץלַא

 ,רעסיש םעד ףיוא דחּפ ַא ןָא טפרַאװ ,ָאטיױא ןַא ןופ שיורעג רעד .ןסיש ןיוש
 .טעװעטַארעג זיא בילטָאג

 טרַא ןייק זיא קיניײװעניא) גוצ ןופ ךַאד ןפיוא ןרָאפעג זיא דלָאג ףסוי
 רע זַא טנעקרעד ןבָאה ןרישזַאסַאּפ םינכש ענייז .ץלעק ןייק (ןעוועג טשינ
 .ךַאד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא םיא ייז ןבָאה עיצַאטס רעד ףיוא ןוא דיי ַא זיא
 -עסַאשרעד ַא ןגעלעג ןיוש זיא סע וװ ,טלַאפסַא ןפיוא ןגיל ןבילבעג זיא רע

 ,רעטנּפָאװַאב ַא ןענַאטשעג זיא סע ןכלעוו ןבענ ,דיי רענ

 עג םוצ ךיז טּפַאכ ןוא רעטנפָאװַאב רעד סיוא טפור -- ?דיי ַא --
 ,רעוו

 ַא יװ ,לָאמַאטימ טָאה -- ףגײלקעװַא טנוה ַא יװ ךיד לעװ ךיא ---
 םוצ טרעקעגּפָא ךיז ןבָאה עדייב .ןפורעגּפָא רע ךיז ,ץעגרע ןופ לוקיתב
 ,ןַאטיּפַאק רעשידיי ַא ןעוועג זיא'ס .ןדמערפ

 םרעטטמ ,טנוייא ,קעה טימ

 -ךַאמרעד יד רעדייא סָאװ ,סָאד זיא םָארגָאּפ ןיא עטסכעלרעדיוש סָאד
 יקַאסַאמ רעירפ ייז ןענעז ,טכיוהעגסיוא תומשנ עקילייה ערעייז ןבָאה עטעד
 טשינ טָאה טעמכ רענייק .ןעגנוקינײּפ עטרעהרעדמוא טימ ןרָאװעג טריר
 יד ףיוא ךיז טָאה ןומה רעדליוװ רעד .ןרעװ וצ ןסָאשרעד קילג סָאד טַאהעג
 יד טימ תונברק יד ןסירעצ ,טשטנילעג טושּפ יז ןוא ןפרָאװעגפױרַא ןדיי
 ,רעגייטש ,סנזייא ,קעה ןעמונעג ףליהוצ ,סיפ יד טימ טעשטּפָאטעצ ,טנעה
 ..."רעשעלפ

 !םָאזיורג יו ,ךעלרעדיוש יװ ,ךעלקערש יװ ,ךַא

 לארשי רבק וצ ןעמוק ייז ןלעװ יו

 ףיוא תונברק 20 ייב ןַארַאפ ןענעז ,ץלעק ןופ תונברק 40 רעביא יד וצ
 ןופ רעביא זלנוא ןעמ טיג ,לשמל ,ױזַא .סעיצַאטסדַאב עקיאייברעד יד
 ַא ןעמוקַאב טָאה טעטימָאק רעשידיי רעקיטרָאד רעד זַא ,וָאכָאטסנעשט
 5 ןעמוקנָא ןפרַאד סע ןכלעוװ ןיא גוצ ןטנעָאנ ןפיוא ןטרַאוװצּפָא ןָאפעלעט
 זיא'ס .ןעמוקעג טשינ רעבָא ןענעז ןדיי 5 יד .ןדיי רעצלעק עטעדנוװרַאפ
 -ַאטס רעטייווצ ַא ףיוא ןענעז ןדיי יד זַא ,ןָאפעלעט רעטייווצ ַא ןעמוקעגנָא
 .ןרָאװעג טעגרהרעד עיצ

 טרַאװ רעװ ?ןעגנערב לארשי רבק וצ ייז טעװ רעװ ?ייז ןענעז רעוו
 ?ןעמוק רעייז ףיוא ךָאנ
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 יק סנ יג ר עש טַא ק .ש

 לעטעדרַאמרעד יד ןענעז רע

 לייט רעסיורג ַא .ץלעק ןיא ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןדיי 200 זיב
 -ירפ ןבלעז םעד ,געט עטצעל יד ,ןכָאװ עטצעל יד ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןופ
 ,ןברק רעייז ןופ שפנ םעד רָאנ טשינ טלָאװעג ןבָאה רעדרעמ יד .,ןגרָאמ
 טשינ זיא רעבירעד .שעוו יד ,ךיש ,רעדיילק יד --- ,ןגעמרַאפ ןייז ךיוא רָאנ
 סָאװ םעד רעסיוא לייוו ,תונברק 7 יד ןופ ןעמענ יד ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג
 יז ןבָאה ,טעקַאנ ןָאטעגסיױא ןוא טבױרַאב טיוט ןרַאפ יז ןבָאה רעדרעמ יד
 .עסַאמ רעטקיטולברַאפ ַא ןיא םיפוג ןוא רעמינּפ ערעייז טלדנַאװרַאפ ךָאנ

 ?עטנעקרעד יד ןענעז רעוו

 ַא ,טעטימָאק ןשידיי ןופ סעזערּפ רעד ןעוועג זיא אנהכ ןירעוועס רייד

 ןרָאפוצּפָא ןריּפַאּפ עקיטיונ יד טַאהעג ןיוש .רעפמעק-טנָארפ ןוא ןַאזיטרַאּפ

 "גיי .טעטימָאק ןשידיי ןופ רעניזַאגַאמ ,ץעיוװָארָאמ השמ .,דנַאלסיוא ןייק

 רענלעז --- םולש ָאנטולּפ ,קינלעמכ ןופ גָאט ןבלעז םעד ןעמוקעג זיא גרעב

 -- .סינשטורָאּפ ,סײרּפ קַאזיא .ײמרַא רעשיליוּפ ןוא רעשיטעווָאס רעד ןופ

 "עג -- ףרָאדנערָאה רעזייל .?יקסלָאּפ לעטָאה, ןופ רעמיטנגייא רענעזעוועג

 רעווש טגיל ןַאמ רעד) םָאדַאר ןופ ןַאמזייר יורפ .ןרעגַאל ןוא ָאטעג ןיא ןעוו

 .שַאדַא דניק קידנכָאװ 4 ריא ןוא שיפ אניגער .(לָאטיּפש ןיא טעדנווורַאפ

 "ירפ יד ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא ,רתסא יקסוװָאשַארּפ

 "רַא רעד ייב זיא ןוא עטעדנווװרַאפ יד ןרישזַאדנַאברַאפ ןטימ ןהעשדןגרָאמ

 םישטנעיװשָא ןיא ןעוועג זיא עטעדרָאמרעד יד ;ןרָאװעג טעדרָאמרעד טעב

 םהרבא .הליהק רעשידיי רעד ןופ ןירַאטערקעס --- ץלעק ןיא סנטצעל ןוא

 "רעס) ּפרַאק לאומש .(ןַאטיּפַאק) בירנייוו ,(קיגשטורָאּפדָאּפ) ביורטנייוו

 - יולח יד ןוא יקסראבמאס יורפ רעד ןופ דניק ענעריובעג טשינ סָאד ,(טנַאשז

 -טוג ,לארשי קורב ,טריבלַא ,גרעבנזייא ,ןדיײיָאטעג ןוא ןטנַאירטַאּפער ,םיצ

 ,(דניק ַא) ארטילפ אקשטוד ,עלייב רענטרעג ,עלייב ץוטשרוג ,עילָאּפ לעצרווו

 "וקנייפ ,לאיחי יקסלָאקָאס ,לדנעמ יקסווָאקלימ ,ןתנ םיובמעלעט ,רעלעצזווו

 יז ןַאמזייר ,ףרָאדניבאר ,שרעק .מ ןוא לשרעה ,סאק ,לרעב ןַאמדירפ ,ןעכ

 .עלופ ןייק טשינ ךָאנ זיא המישר יד .עינאפ רעכאמוש ,שטיווָאנאמלוש

 גוצירעיורט רעד ךיז טריר סע

 ןעײטרַאּפ ץנערקנעמולב ןוא רענעפ ערעייז טימ ןעמוקעג ןענעז סע

 -ַאב זעמוקעג ןענעז סע .עיצילימ ,רעטילימ ,רעטעברַא-סקירבַאפ ,ןענייארַאפ

 ענעבילברַאפ"ןבעל יד --- ,עטסטנעָאנ ערעייז ור רעקיביײא רעד וצ ןטיילג

 סנטסַאק ןיא סָאטױא-טסַאל ףיוא ןרָאװעג טכַארבעג זיא סע .ץלעק ןיא ןדיי

 .םישודק יד ןופ ןייבעג סָאד
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 דו ב 5 טַא ז

 -יוא ןדעי ןיא .תונורא יד ךיז ןגיוו .קורב ןרעביא סָאטיױא יד ךיז ןגיוו
 עניילק ךיוא ,סרעטומ ערעייז ןבענ ןגיל סענישַאמ ייווצ ןיא ,ןורא ןַא ָאט
 ,ןומה רעד ךָאנ טייג םַאזגנַאל ןוא קיאור .ךעלרעדניק ערעייז ןופ ךעלעטסעק

 טשינ ןעק סע רעוו ,ייוו ןליטש ןיא ןסירעצ ץרַאה סָאד טרעוו סע ןעמעוו ייב
 סע רעיו ,ןרערט עכעלרעמָאי ןיא קיטייוו ןייז סיוא טסיג ןוא ןטלַאהסיוא

 ...זומ ןעמ לייוו ,ףרַאד ןעמ לייוו ,טייג סע רעו ןוא קיטליגכיילג טייג
 -נַאל ,רעגנַאל ַא ןיא ערעדנַא יד רעטניה ענייא סָאטיױא יד ךיז ןעיצ

 ןעיירש "םישודק יד דובכ, .רעטײלגַאב יד רעביא רענעפ ןרעטַאלפ .ייר רעג
 "!רעדרעמ יד טיוט ַא; .ץנערק-ךעמולב יד ןופ רעדנעב יד

 דלעה ַא

 סע וװ ,יר רעטשרע רעד ןופ סױרַא טכיוט ,רעטיײלגַאב יד ןשיווצ
 -צילעז ,ןַאמרעב ר"ד) טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידיי ןופ רעדילגטימ יד ןעייג
 -רַאװ ןופ טנַאדנַאמָאק ןופ רוגיפ עקיסקווו-ךיוה יד (רעוואסאק ,דנורגשיפ ,יק
 טומ ןוא טײקטנַאװעג .(קעטנַא) ןַאמרעקוצ קחצי ,דנַאטשפױאדָאטעג רעוועש
 ,סע רע טָאה טציא ךיוא ןוא ,טײצ-עיצַאּפוקַא רעד ןיא ןזיװעגסױרַא רע טָאה
 ,טונימ יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןלעװ ,ןדיי עטעװעטַארעג רעצלעק יד
 ,ענעסעגרַאפ ןעמעלַא ןופ ,ענעגָאלשעצ ,עטזָאלרַאפ ןגעלעג ןענעז ייז ןעוו
 רעכעלרעפעג רעד ךרוד ןעמוקעגנָא טלעוװ רענעי ןופ יװ זיא ,לָאמַאטימ ןוא
 טָאה רענייק .קעטנַא --- ץלעק ןייק טריפעג טָאה סָאװ ,טכַאנ רערעטצניפ
 ןעװעג ָאד ךיוא רעבָא זיא קעטנַא ,טייצ ַאזַא ןיא ןרָאפ וצ טגַאװעג טשינ
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידיי ןופ זייּפש טימ ָאטיוא ןַא ןיא ,ץַאלּפ ןייז ףיוא
 ןיא זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא -- רע זיא
 טשינ .רעדירב ענייז ףליה וצ ןרָאפעגסױרַא --- ,םָארגָאּפ ַא רָאפ טמוק ץלעק
 טכַארבעג רע טָאה ןדיי עטױט-בלַאה יד ,טכַארבעג קעטנַא טָאה זייּפש רָאנ
 - - .רע ןוא ,ןשוק םיא ןלַאפעג ,םיא טימ טיירפרעד ךיז ןבָאה ייז .ןבעל םוצ
 ןכוז טָאטש ןקע עלַא ןיא ןרָאפעגמורַא זיא ,קידנעור טשינ טונימ ןייא ןייק
 ןרָאפסױרַא עכיג סָאד טריזינַאגרָא ,ייז טכַארבעגפיונוצ .ןדיי עטעװעטַארעג
 ,קידנליוו ןוא --- ,ןלעפַאב ןבעגעג .שֹודָאל ןיא עטעדנווװרַאפ-רעוװש יד ןופ
 רענָאיצילימ רעד ייס ,טריפעגסיוא ןלעפַאב ענייז עלַא ןבָאה קידנליו טשינ
 ,לָאטיּפש ןיא רעטסעוװש ןוא רעטקַאד רעד ייס ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא

 לָאמ ןטשרע םעד .,לָאמ ןטייוצ םוצ ץלעק ןיא ןַאמרעקוצ זיא טציא
 טיוט ןטימ ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד טיוט ןופ ןעװעטַארסױרַא ןפלָאהעג רע טָאה
 קעטנַא טייג טציא ,טױט ןופ לגענ יד ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,טלגנַארעג
 .ור רעקיבייא רעייז וצ םישודק יד ןטײלגַאב זדנוא טימ
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 יק ס ניי נ ר עש ט ַאק .ש

 םלוע-תיב ןפיוא

 -שֵמ 20 ןופ בורג עפיט ַא .רבק-רעדורב רעסיורג רעד ןיוש זיא קיטרַאפ
 רעד ןטָאשעגנָא טגיל -- רבק םורַא .טיירב יד רעטעמ 5 ןוא גנעל יד רעט
 .ןרעוו וצ ןטָאשרַאפ קירוצ טרַאװ ןוא דמַאז רעלעג רעשירפ

 יד .ןדער םוצ רעטרעוװ ןייק ָאטשינ .ןרערט עלַא ןענורעגסיוא ןיוש
 -ילּפ עטרעטַאמעגסיוא ערעייז ףיוא ןגָארט רעצלעק יד ,טדער טייקמומש
 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רעדירב ןוא רעטסעװש -- ,ערעיז עטסרעייט יד סעצ
 עג שיטַאמזַאּפס ַא ,ןטייווצ ןבעל ןורא ןייא ,עטיוט יד ןופ ייר יד טסקַאוװ
 -רעד יורפ ַא ,טייקליטש:םלוע:תיב יד טייצ וצ טייצ ןופ ךרוד טסייר יירש
 ןורא םעד טעזרעד ןַאמ ַא ,ןַאמ ריא ןופ ןורא ןפיוא טפירשפיוא םעד טעז
 ,ליטש רעדיוו ןוא סױרַא:ץרַאה ןטספיט ןופ יירשעג ַא ,דניק ןוא יורפ ןז ןופ
 .ץרעניא רעד טימ טבעל ןעמ .טזָאלעגסיױא גנַאל ןיוש ןענעז תוחוכ יד

 ,קלַאפ ןשידיי ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןליױּפ ןיא ץוביק ןשידיי ןופ ןעמָאנ ןיא;
 ןגעזעג -- ,ןַאמרעב .א ר"ד .ּפעד ןופ םיטש עקיטכעמ יד ךרוד טדיינש ---
 ,קלָאפ ןשידיי םעד ןגעק ןכערברַאפ ןטסערג ןופ תונברק יד קיביײא ףיוא ךיא
 רעד וצ טדימשעגוצ יו .ליטש ןופ רעליטש -- !טייצ רעקיטנייה רעד ייב
 ןייד ףיוא ביוה !םיטש ןייד ףיוא ביוה קלָאפ שידיי --- .עלַא ןעייטש ,דרע
 ןפור ןדיי רעצלעק ךייא וצ ןוא !שינרעטצניפ ןופ טכַאמ רעד ןגעק טסיופ
 ,עסיורג יד ןכעלקריוורַאפ ןפרַאד עכלעוו ,עטשרע יד ןופ ריא טייז ,וימ
 סָאד ןליו עכלעװ ,יד ןגעק ןפמעק :ענעמוקעגמוא יד ןופ האווצ עקילייה

 "!ןטכינרַאפ קלָאפ עשידיי
 ןענַאילימ יד ןופ ,רעדילג יד טייזעצ ןענעז טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא,

 רעד טמוק סע ןעוו -- ,אנהכ ברה סיוא טקיטייוװ --- ,ערעזדנוא םישודק
 ןזָאל ןוא עטסרעייט ערעייז וצ סנימלע-תיב יד ףיוא ןשטנעמ ןעמוק ,גנילירפ
 ןרערט ערעזדנוא רעבָא רימ ןלָאז ֹוװ -- ,רערט ַא ,םולב ַא רבק ןפיוא
 ןענעק ןעמולב ןלָאז רימ ,עטסרעייט ערעזדנוא ןופ םירבק יד ןענעז וװ ,ןסיג
 וװ ,ןרערט ערעזדנוא ןופ טּפַאזעגכרוד זיא דרע עצנַאג יד ?ןעגנערב טרָאד
 טסייר --- ,סָאװרַאפ ..םירבק ףיא רימ ןעייטש ,ןייטש טשינ ןלָאז רימ
 ףיוא טשינ ןביוה סָאװרַאפ --- ,סױרַא ץרַאה ןופ יירשעג ַא אנהכ ברה סיוא
 -יוּפ ןופ רעריפנָא עכעלטסייג יד ,ײרַאברַאב רעד ןגעק םיטש עקיטכעמ רעייז
 טשינ "הצרת אל; ןופ טָאבעג רעכעלשטנעמלַא רעד זיא יצ ?קלָאפ ןשיל

 ?"ןדיי עגונ
 -ָאק רעטסינימ רעכערברַאפ יד רַאפ ףָארטש עטכערעג יד טרעדָאפ סע

 יד ןגעק ףמַאק םעד ןקרַאטשרַאפ ,םירבק יד ייב וצ טגָאז סע .יקסווָארעשט

 םעד ןגעק טקידניזעג .רעטילימ ןשילױוּפ ןופ רעייטשרָאפ ַא --- ןטידנַאב

 עשילױוּפ סָאד טָאה --- יקצערוג רָאסעּפָארּפ הדומ זיא --- ,קלָאפ ןשידיי

 !ייז רַאפ תוילת .רעכערברַאפ יד גנובעגרַאפ ןייק ָאטשינ .קלָאפ
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 דו ב  םַא ז

 ...םימחר אלמ לא
 -רעד יקציוועסוק השמ ןעוו ,םלוע-תיב םעד ךרוד ךיז טגָארט רעמָאי ַא

 טמוק ..."םמלועל וכלהש ץלעק ישודק םירוהטהו םישודקה תומשנ; יד טנָאמ

 ..ןסירעצ ןרעוו זדנוא רעביא ןעלמיה יד ןוא טָא-טָא זַא ,סיוא
 ןלעװ עטיוט ןוא .ךיוא ןשטנעמ יד .ןעוועג יו רעבָא ןענעז ןעלמיה יד

 "נוא רבק-רעדורב ןסיורג םעד ףיוא רעביא ןזָאל רימ .ןרעוו טשינ קידעבעל
 ,ץנערק-ןעמולב יד ףיוא יירשעג רעזד

 !ץלעק ןופ תונברק ךייא דובכ רעקיבייא
 !ץלעק ןופ רעדרעמ ,ךייא דנַאש עקיבייא

 טָאמש"-חטיחש רעד ןופ קירוצ

 ,טָאטש רעד ןופ ןגױלפעגסױרַא רימ ןענעז ךעלטכַאנרַאפ
 -ַאנרושז רענַאקירעמַא רעד יירעדרעמ יד ןפיירגַאב טשינ ץלַא ןעק סע

 ןוא רעביירש עשידיי רעקרָאי-רינ יד ןענעז עטקיטייוועצ .גאז טסענרע טסיל
 ןבואר רעוט-רעטעברַא רעד ןוא ,ןַאמרעדיײנש ,ש ,קיוװָאנ חסּפ ןטסילַאנרושז
 ןטַארעטיל ןשידיי ןופ עיצַאגעלעד יד זיא קיטייוװ ןיא ןעקנוזרַאפ .ןַאמצלַאז
 -יוּפ יד ןענעז תונויער ןיא טפיטרַאפ .גרעבלע ,ןייטשמיבור ,עדארג ןייארַאּפ
 ,ןטסילַאנרושז עשיל

 טלַאװ רע יװ ,טייקלענש רעטסערג רעד טימ טגָאי ןַאלּפָארעַא רעד
 זדנוא טגָאי סע .טָאטש-םודס רעד ןופ ןריפקעװַא רעכיג סָאװ זדנוא ןלעוו
 ןבױטרַאפ טווורּפ רעלעּפָארּפ רעד .םישודק יד ןופ ןייוועג סָאד ךָאנ רעבָא
 רעד טימ טנעװ עטסקיד יד ךרוד רעבָא טגָאלש סָאװ .,ןייוועג"רעדיוש םעד
 :עגַארפ רעכעלרעמָאי

 ?סָאװרַאפ לָאמַאכָאנ ןוא סָאװרַאפ ,סָאװרַאפ
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 ןילנול ןיא

 -תונכס טימ ןדנוברַאפ ץלַא ךָאנ זיא ןײרַא געוו ןיא טציא ןזָאל ךיז
 טסייה סָאד רעבָא ,ןרָאװעג רעכַאװש לסיבַא זיא רָארעט רעד ,תמא .תושפנ

 ץלַא ךָאנ ןענעז סע .ןרָאװעג רעכַאװש ןענעז סעדנַאב יד ךיוא זַא ,טינ ךָאנ

 זיא'ס .טשרעהַאב ייז ךרוד ןענעז עכלעוו ,ןטנגעג עצנַאג ןליוּפ ןיא ןַארַאּפ

 טינ טלפייווצ רענייק .ןגָאמרַאפ סעדנַאב יד תוחוכ ערעסָאװ ,ןסיוו וצ רעווש

 .תורצ ךס ַא ייז ןופ ןבָאה ךָאנ טעװ גנוריגער יד זַא ,םעד ןיא

 רָאנ טעװ סע יװ ןוא ...ייז ןטרַאװ סעּפע ףיוא זַא ,טליפ רענייא רעדעי

 ,טעברַא עקיטולב יד ןבייהנָא רעדיוו ייז ןלעוװ ,עטרַאוװרעד סָאד ןעמוק

 ןופ טצעזַאב קרַאטש טנגעג רענילבול יד זיא םורַא רעדלעוו יד בילוצ

 -נעוועג ןייק טינ טציא ךיוא ןילבול ןייק העיסנ ַא זיא רעבירעד .סעדנַאב יד

 םוש ןייק ןטרָאד ןופ ךיוא ןוא ןיהַא טינ ןרָאפ סע .גנומענרעטנוא עכעל

 -סגנוריגער .ןיוש ןזומ ייז ןעו ,ןַאד רָאנ טרָאד ןרָאפ ןקַאילָאּפ וליפַא ,ןדיי

 .סענעשעק יד ןיא ןרעװלָאװער ענעדָאלעג טימ ןרָאפ עטמַאאב

 ןָאגָאװ רעלעיצעּפס רעד סָאװרַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ רעבירעד זיא סע

 עשרַאװ ןופ ןרָאפעג ןענעז עכלעוו ,רעײטשרָאפ-עסערּפ ןוא ןטַאמָאלּפיד רַאפ

 קרַאטש ַא ןעוועג זיא ,ןילבול ייב קענַאדיַאמ ןיא ןעגנורעייפ-רעיורט יד ףייא

 .רעטילימ-סגנוריגער ןופ רעטכַאוװאב

 יד רעסיוא .טכַאנײב רעגיײזַא 11 ןילבול ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 ,ןעוועג טינ סַאג ןיא רענייק זיא ןסַאג יד ףיוא ןלורטַאּפ-רעטילימ עקרַאטש

 ַאנביר רעד ףיױא) טעטימָאק ןשידיי ןופ ןייג טפרַאדעג ןבָאה רימ ןעוו ןיא

 ןטנַאיצילָאּפ ייווצ ןרָאװעג טקישעג זדנוא טימ ןענעז ,לעטָאה ןיא (סָאג

 זדנוא וצ ןעמוקעג ךיילג זיא רעכלעוו ,טנַאדנעמָאק-טָאטש רענילבול רעז

 ןענעז סע זַא ,קיאור ןייז ןענָאק רימ זַא ,ןדלָאמעג זדנוא טָאה ,לעטָאה ןיא

 -עגנײרַא טינ טעװ רענייק ןוא ןריט יד ייב ןכַאװ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא

 .זדנוא רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ּפָאק ןייז טימ זיא רע זַא ;ןרעװ טזָאל

 -ַאלפעג קיטכרָאפ ןבָאה ,רעיורט ןופ ןכייצ ןיא ,ןסַאג יד ןיא רענעפ יד

 ןעזעגוצ טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב יד ךיוא .ּפערק רעטזָאלעגּפָארַא טימ טרעט

 ךיז ןוא סנװױא-עירָאטַאמערק יד ןופ ךיור םעד רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא

 טמַארטש ,רעהַא ןגָארטרעד ךיז טָאה סָאװ ,ךורעג-םיתמ ןטימ טקיטשעג

 ןשטייד יד סָאװ ,ןָאט קוק ַא קענַאדיַאמ וצ ןסַאג יד ךרוד זײװנסַאמ טציא

 ,ןילבול ןופ טנעָאנ ױזַא ןָאטעגּפָא ןבָאה
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 ך,ו ב  םמ ַא ז

 יד ןעז וצ טינ ןעמוקעג ןיב ךיא .ןילבול ןיא ךיא ןיב לָאמ עטשרע סָאד
 יו רעבָא ;קענַאדיַאמ ןייק ןייז לגר-הלוע ןעמעלַא טימ ךיוא רָאנ ,טָאטש
 יד ןופ ענייא ןעז וצ טייהנגעלעג יד ,סנייארַאפ ,סיוא טינ ןיוש ןעמ טצונ
 יד טימ ףיונוצ טינ סָאד ךיז ןעמ טמוק יװ ;לארשיב ס'םאו ריע עטסטמירַאב
 .ָאטעג ענעזעװװעג יד טינ סָאד ןעמ טעז יװ ?טציא ָאד ןעניוװ עכלעוו ,ןדיי
 ?ןענוּפשעג ןבעל רעייז המחלמ רעד רַאפ ןבָאה ןדיי ווו ,ןלײט-טָאטש יד ןוא

 | ,לַאטרַאװק ןשידיי םענעזעוועג םוצ ךיז ןזָאל רימ

 -עג רעיײו טימ ,רוטקעטיכרַא רעייז טימ ןרעביױצַאב ךעלסעג עלָאמש יד
 רעטבילעג ןיימ ןופ ךעלסעג יד ןיא רעדיוו ןיב ךיא זַא ,רימ טכוד טָא .יוב
 זדנוא רעביא טייקיולב ןסַאּפ יד ;עלָאמש ,ךעלסעג עגנע .ענליוו טָאטשמיײיה

 -ליוװ ןוא ייברעד ָאד .ןַארַאפ טלעװ רעד ףיוא זיא למיה ַא זַא ,ןענָאמרעד
 יד זדנוא וצ ךיז ןגָארט ,ןַארַאפ סרעטסיולק ןענעז ,ןטייז עלַא ןיא ,רעט

 ,טָאג וצ ןטעבעג עקידקיטנוז יד ןופ תוליפת

 -זָאנ ערעייז וצ ןעוו ,ןַאד ןטעבעג טָאג ךיוא ןבָאה םיללּפתמ עבלעז יד

 "עג ןַאד ייז ןבָאה סָאװ .קענַאדיַאמ ןופ חיר רעד טכיירגרעד טָאה רעכעל
 ?עכעלקילגמוא יד טרָאד ןצישַאב לָאז טָאג זַא ןטעבעג יײז ןבָאה ?ןטעב
 ןיא ןוא המיא ןיא ןגיל סָאװ ,ןדיי יד ןפלעה לָאז טָאג זַא ,ןטעבעג ייז ןבָאה
 ?ָאטעג רעטמיױצעגמורַא רעד ןיא ,רעטסיולק ןופ טייוו טינ ָאד טָא ,ייוו

 ? ט צ י א יײז ןטעב סָאװ

 רעד .גנירמיצ יכדרמ 'ר בשות רענילבול רעטלַא רעד זדנוא טריפ סע |
 רַאטנטַאר ןיא ףיט ,ףיט טקישרָאפ טייצ-המחלמ רעד ןיא םיא טָאה לרוג
 'ףטיוו יד טָאה וצ-רעטעּפש ןוא ןרָאװעג טײרפַאב זיא רע ןעו ןוא ,דנַאב
 ןוא ןטייקירעװש עלַא ןעועג חצנמ רע טָאה ,ןילבול ןייז טיירפַאב יײמרַא
 ,המחלמ רעד רַאפ יװ טָאטש יד ןענופעג טָאה רע .רעהַא ןגָאלשרעד ךיז
 -רַאפ ךָאנ זיא רעניווונייא עכעלטסירק לָאצ יד .עטרירעג ןייק טינ ַא טעמכ
 ,סַאג ןיא וו טינ וװ רע טעז ןדיי :ןייגוצכרוד טינ סַאג ַא ,ןרָאװעג טרעסערג
 וצ ,סָאלש םייב טרָאד בוטש ןייז וצ טפיול רע .רעטייוו רעבָא טפיול דע
 גנַארדעג ןכרוד טפיול רע ,טזָאלעגרעביא ָאד טָאה רע עכלעוו ,עילימַאּפ ןייז
 שנעדישרַאפ ךרוד טפיול ןוא טָאטש יד טוג ןעק רע ,עסַאמ-ךשטנעמ רעד ןופ
 ,טעזרעד רע ,טָא-טָא ןוא ,געו םעד ןכַאמ וצ רעטנעענ ידכ ,ןפיוה-רעטניה
 | | . ..ןוא

 -עג ַא ןענופעג רעטעּפש םיא ןבָאה ןשטנעמ יװ ,זדנוא טלייצרעד רע
 סָאװ רָאנ טינ ,ןפָארטעג טינ עילימַאפ ןייז טָאה רע סָאװ רָאנ טינ ,ןטשלח
 ןבָאה סע וװ ,לַאטרַאװק רעשידיי רעצנַאג רעד רָאנ ,ָאטינ זיא בוטש ןייז
 טנזיוט 15 זיב טבעלעג ךעלסעג ףלעווצ-ןעצ ַא ןיא חטש ןגנע ,ןלָאמש ןפיוא
 ףױא .ןעוועג טינרָאג ָאד טלָאװ לָאמנייק יװ ,ָאטינ זיא ךַאז ןייק -- ,ןדיי
 ,.תומחב טציא ךיז ןעשַאּפ ךעלגרעב ענעסקַאװַאב זָארג טימ יד
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 יק סגינ רעש טַָא? .ש

 :טלייצרעד רע ןוא ,טסווורעד רעטעּפש ךיז טָאה יכדרמ 'ר
 -עג ןבָאה סָאװ ,ןדיי טנזיוט קיצרעפ ןוא עכעלטע יד ןבָאה ןשטייד יד

 ןעמענרעדנַאנופ ,רעזייה ערעייז ןזָאלרַאפ וצ ןעגנוווצעג ,ןילבול ןיא טניזוו
 -נַאפעג עשיטעווָאס טימ ןעמַאזוצ ,ייז ןבָאה לגיצ ןוא ץליהעג ןטימ ןוא ,ייז
 ןייא ןייק ןופ טרעהעג טינ ךָאנ בָאה'כ .קענַאדיַאמ ךיז רַאפ טיובעג ,ענעג

 -ייוו ױזַא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סע ווו ,יכדרמ 'ר טגָאז ,טָאטש רערעסעדג

 ,ןלייצ וצ ייז זיא רעגניפ יד ףיוא ,ןילבול ןיא יװ ןדיי קיג
 -רַאפנטַאר ןופ טנַאירטַאּפער ןטשרע ןרַאפ ָאד ךיז טנכער יכדרמ 'ר

 ךָאנ זיא ,רעהַא ןעמוקעג זיא רע זַא .ָאד רע זיא רָאי ייווצ דלַאב ןיוש ,דנַאב

 -בול ןיא .טנעה עשטייד יד ןיא ןעוועג טָאטשטּפױה רעד טימ ןליוּפ קיטש ַא

 ןילבול וצ .גנוריגער עשיליוּפ ענעפַאשעג-טשרע יד ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ןיל

 ןוא סענילַאמ יד ןופ ,ןרעגַאל עלַא ןופ ןדיי עטעװעטַארעג ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 ןדיי וצ ןגיוצעג טָאה םָארטש-עיצַאירטַאּפער ןסיורג ןופ ןדיי יד ,רעדלעוו

 "וצ ָאד ךיז ןבָאה ןדיי טנזיוט ןעצ .ןילבול ןייק ןעמוקעג ךיוא ןענעז ייז ןוא

 טימ דער ךיא וו ,לוש רעשידיי רעד ןופ לַאקָאל ןיא ,ָאד- .ןבילקעגנעמַאז

 ןיא ןדיי יד ןופ טעטימָאקילַארטנעצ רעד ןפַאשעג ךיז טָאה ,ןיכדרמ 'ר

 "גָאט ןייא-גָאט ןגעלפ לַאקָאל םעד ןיא .ןײטשרעמָאז ר"ד טימ שארב ,ןליופ

 ןדיי עטרעטַאמעגסיוא ,עטקיטולבעצ ,עטעדנווװרַאפ רעקילדנעצ ןעמוק סייא

 ,טרָאװ שידיי םערָאװ ַא ךָאנ ,ףליה ךָאנ

 יד ייב טּפַאכרַאפ ןבָאה רעײמרַאטױר סָאװ ,ךעלרעדניק עשידיי ןצכַא

 "עז טייצ רעד טימ .לוש רעשידיי רעד ןופ םידימלת יד ןעוועג ןענעז ,ןשטייד

 "ערג ןרָאװעג זיא לוש יד ,טכַארבעג ךיז טימ רעדניק ,רעמ ןרָאװעג ןדיי ןענ

 פָארַא ןילבול ןופ טציא ךיוא זיא ,םיצוביק עשידיי עלַא ןיא יװ ןוא ,ףעס
 .*ץנַאלג , רעד

 זָאל ַא םלוע רעד ךיז טָאה ,ךָאי ןשישטייד ןופ ןליופ ןעיײרפַאב ןטימ

 ייירשפא ...רשפא ,עטנַאקַאב ,דניירפ ,םיבורק ןכוז דנַאל ןרעביא ןָאטעג

 ַא טרעוװ ןילבול ,שזדָאל ,עקָארק ,עשרַאװ ךיז וצ ןגיוצעג ןבָאה סע

 ןדיי טרעדנוה 7 ןילבול ןיא ָאד ןענעז טציא .קעה ןפרָאװרַאפ

 :סיוארָאפ טגָאז דילגטימ-טעטימָאק ַא

 ,ןטײקכעלנײשרַאװ עלַא טול ,טעװ ןילבול ןיא ץוביק רעשידיי רעד ---

 ןיא .דנאל ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ ןטינשעגּפָא יװ ָאד ןענעז רימ ,ןדניוושראפ

 "ורה ,ייראגליב ,קסלעבול-װָאשאמָאט ,קסלעבוליווָאנאי) םורָא זיירק ןצנַאג

 עשיניארקוא יד ןשרעה ןטרָאד .ָאטשינ ןדיי ןייק ןענעז (.דנא .א וװָאשעיב

 טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,םלעכ ןטייוו טינ םעד ןיא ךיוא .סעדנַאב עשיליוּפ ןוא

 ןופ .טרידיוװקיל ץוביק רעשידיי רעד טרעוװ ,ןדיי 820 טאהעג קירוצ גנַאל

 .רעקינייװ ץלַא גָאט ןדעי טרעוו ,טציא ןדיי עקיטרָאד 100 יד

 רצ רָאי ַא טימ ךָאנ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 .דנאלשטייד ןייק ,"טייז רענעי ףיוא; ןרָאפעגקעװַא ןענעז ,ןילבול ןיא קיר
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 דו ביל ט ַא ז

 700 יד ןופ ךיוא .םיצוביק-םיצולח 4 יד ןרָאפעגסױרַא ךיוא ןענעז סנטצעל
 ןוא ןליוו סָאװ ,יד ןוא .ןרָאפוצקעװַא לייט רעטסערג רעד ךיז טביילק ןדיי
 ןבעל טינ ךיוא ןלעװ ,ןליוּפ ןיא ןביילב תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ ןפרַאד
 -ידיי ערעסערג ןארַאפ ןענעז סע וװ טעטש ןיא ןרָאפ ןלעװ ייז ,ןילבול ןיא
 יד ,םירָא ץנַאג זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עקיטציא סָאד .םיבושי עש
 -על םענעבילקעגוצ ןייק טינ ןוא ךעלרעדניק 40 םיוק טגָאמרַאפ לוש עשידיי
 .ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ךעלרעדניק יד טימ טנרעל סָאװ ,לאנָאסרעּפ"רער

 ַא טָאה ןוא ןדיי עמערָא יד ,ןעק רע טייוו יװ ,טפלעה טעטימָאק רעד
 רַאפ ויא סָאװ ,זױה-ץרּפ םעד ןיא ןעגנוניוו ןבעגעג ייז ןופ לייט ןסיורג
 ,טנלע ָאד ךיז ןליפ ןדיי יד .ןעיוב ןרָאװעג טקידנערַאפ טעמכ המחלמ רעד
 ןילבול ןופ טרָאפ סע רע .ןעמוק לָאז טסַאג ַא זַא ,טפערט סע ןעוו ןטלעז
 50 רעביא יד ןיא ןעור םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא .רוביג ַא זיא עשרַאװ ןייק
 ןלאמרָאנ ַא טימ ןברָאטשעג ןיא סָאװ ,רענייא זיולב םירבק עשידיי עַינ
 -רָאמרעד עלַא טינ ךיוא רעבָא .עטעדרָאמרעד ןענעז עקירעביא יד .טיוט
 -רעד ייז ןענעז םורַא ןגעוו יד ףיוא .לארשי-רבק וצ ןעמוקעג ןענעז עטעד
 .יאור ףיוא טרַאװ ןוא ןייבעג רעייז ךיז טרעגלַאװ טרָאד ןוא ןרָאװעג ןסָאש
 ,תדכו ןידכ ןבָארגַאב יז ןלעוו ןדיי ןעוו ,ןטייצ ערעק

 "עג קידקיטנוז ןענעז רעניווונייא יד ,זעוועג יו רעבָא ןענעז ןסַאג יד
 טכאמ ןוא טָאטש ענייש ךעלרעדנווו יד טדליגַאב ןוז-טסברַאה יד .טדיילק
 -יטכערּפ רעד ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא סע .רעקיטכיל ךָאנ יז
 ַא טימ טלגנירעגמורַא ,טייקכיוה ַא ףױא ץאלַאּפ ַא .סָאלש ןופ דליב רעק
 ןיא טנאקַאב זיא (סָאלש) "קעמאז, רענילבול רעד ,טפַאשדנאל רעכעלרעה
 ןוא רעיורט ןייז טימ ןוא קינייװנסױא ןופ טכַארּפ ןייז טימ ,דנאל ןצנַאג
 ַא רָאג סע זיא ..קינײװעניא ךיז טוט סע סָאװ ,סעידעגַארט יד טימ
 יזַא קידנעייטש ןוא .ןלױּפ ןיא תוסיפת עטסרעווש יד ןופ ענייא ,הסיפת
 ,המחלמ רעד רַאפ ןופ םירבח עניימ רימ ךיז טנָאמרעד "ץאלאּפ, ןבענ
 ןענעז ייז וװ תוסיפת עטסרעווש יד ןופ זַא ןלייצרעד רימ ןגעלפ עכלעוו
 תוסיפת יד רַאפ רערעווש ,"קעמאז, רענילבול ןיא הסיפת יד זיא ,ןסעזעג
 -הסיפת רעד .דנא .א שטיװַאר ,ןָאדרַאפ ,עװָאנָארָאק ,ענדָארג ,ענליוו ןיא
 -יוא טלעװ רעד רַאפ טנייש .טרעדנעעג טינ ךיז טציא ךיוא טָאה ץאלַאּפ
 ףיוא רבוע ןענעז עכלעוו ,יד רע טלאהַאב קיניײװעניא ןייז ןיא ןוא ךעלרעפ
 זיא סָאלש ןופ סנסופוצ ָאד ןוא ,בונגת אל ןוא חצרת אל ןופ ןצעזעג יד
 ,ענשטעטאי ךעלסעג יד -- לטרעפ רעשידיי רעד ליונק ןגנע ןיא ןגעלעג
 רעד ןופ טנעמאדנופ רעד קיטנעק ךָאנ זיא ָאד ןוא :עקָאריש ,עקצעוװַארק
 -רענייטש ןופ ןצָארּפש עכיוה זָארג .ָאטינ ָאד זיא ךאז ןייק ,לוש-ל"שרהמ
 ,סױרַא טנורג ןקיד

 -םבול רענעזעוועג רעטמירַאב רעד ןופ ךַאד גערב ַא ךיז טעז ןטייוו ןופ
 רעײנ רעד .טעטכינרַאפ ןשטייד יד ןבָאה קיניײװעניא ץלַא .הבישי רעניל
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 יק סנ יג רעש טַא ק .ש

 -ּפָא טשרעוצ טלָאװעג סע טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד ,ןבילבעג זיא ןינב
 םעד ןבעגעגּפָא סע טָאה גנוריגער יד רעבָא ,ןתוכרטצה עשידיי ףיוא ןעמענ
 .קיטײנ טינ ןדיי יד ןינב רעד ןיוש זיא טציא .טעטיסרעווינוא-טָאטש

 ךיז ןקיווק ןוא ךעלסעג-ןטניריבַאל יד רעביא רעטייוו ךיז רימ ןּפעלש
 םלוע-תיב ןטלַא ןפיוא ןייז סיואכרוד ליוו עדַארג םייח .עטכישעג רעד טימ
 "צוס ,לארשי ילודג ערעדנַא ןופ ןוא הזוח ןופ ,ל"שרהמ ןופ םירבק יד ןעז

 טכוז ןוא ,ןילבול ךרוד טסילפ סָאװ ,עצישטסיב רעד וצ טּפעלש רעוועק

 -עגסיוא ןילבול ןיא ָאד זיא סָאװ ,ןייטשטאלג .י רערערַאפ ןייז ןופ םיבורק

 ןיא .טעּפש טרעװ סע .ןרָאװעגנָא עילימַאפ עצנַאג ןייז ָאד טָאה ןוא ןסקַאװ
 םוצ טנװָא ןַא ןייא טנדרָא טעטימָאק רעשידיי רעד ווו ,זיוה-ץרּפ ןופ לָאז
 ןדיי רעטרעדנוה ןטרַאװ ,רעריטרַאמ-קענַאדיַאמ יד ןופ קנעדנָא

 .ןילבול ןופ ןדיי עטצעל יד ;ןײרַא לַאז ןיא עניב רעד ןופ קוק ךיא
 ,עטרעטַאמרַאפ ץלַא ךָאנ ןענעז ייז ןוא גנואיײרפַאב רעד ךָאנ רָאי ייווצ
 ,עטײרפַאב ןייק טינ ,עטכשוחראפ

 -גייק טינ גָאזק טימ סעימעדַאקַא יד ןענעפע רעדניק-לוש קילדנעצ ַא

 ..."געוו ןטצעל םעד טסייג וד זַא לָאמ
 רעד תוחכ לפיוו טלייצרעד ,הנוב םוחנ ,לארשי ץרא ןופ חילש רעד

 -עגנָא טָאה ןוא ןבעגוצּפָא ןעוועג טיירג זיא לארשי ץרא ןיא בושי רעשידיי

 יד ךייא גנערב ךיא, ןלױּפ ןופ ןדיי רעמ סָאװ ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןבעג

 -טינ ַאזַא ןיא טציא טייטש סָאװ ,בושי רעזדנוא ןופ ןסורג עטסקימַאלפ

 עכלעוו ,ןדיי יד ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ,רעדנעלגנע יד ןגעק ףמַאק ןכיילג

 יד ,אנוש ןָא ןעמענ המקנ ןופ האווצ יד ,קענַאדיַאמ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז

 יד יװ ,טלעװ רעד ןופ ןרעוװ טקיליטרַאפ ןדיי יד ןלָאז רָאנ טשינ זַא ,האווצ

 -ייא ןַא ןעמוקַאב ןלָאז ,ןדיִי עטײרפַאב ,רימ רָאנ ,טלָאװעג ןבָאה רעדרעמ

 -ַאשז טינ ןבעל רעזדנוא רימ ןלעװ האווצ רעד רַאפ --- ,הנידמ עשידיי ענעג

 ."ןכעלקריװרַאפ יז ןלעװ רימ ,ןעוועל
 .עקידנרָאצ ,ערָאלק ,עכעלדנעטשרַאפ ,עטושּפ רעטרעוו

 סנדרָא טימ טאדלָאס ַא טרילָאלּפַא ,ךיא קרעמַאב ,ןעמעלַא ןופ רעמ

 "יימ ,ןטנַאקַאב ַא עזרעד ןוא םיא וצ וצ טוג ךיז קוק ךיא .טסורב רעד ףיוא

 .סַאג ןעפעטס ןופ רעדיינש ַא ,המחלמ רעד רַאפ ןופ טניירפ ַא םענ

 ןוא -- ?ָאד וטסמוק יװ --- ,וצ רעטעּפש םיא וצ ךיא יג ,דיגמ ---

 יב סעילוק ייווצ טימ קנַאב ןפיוא טציז דיגמ זַא קרעמַאב'כ ,ךיז קערשרעד

 ,ןטייז יד
 ,גערפ ַא קיטייוו ןיא ךיא ביג --- ?טנָארפ ןופ ---
 .ליטש רע טרעפטנע --- !ןיינ ---

 .ןייטשרַאפ טינ ןפוא םושב ךיא ןעק --- ?טנָארפ ןופ טינ ---

 ,טנָארּפ ןופ טינ --- ,רעביא רע טרזח --- ,ןיינ ---

 :רע טלײצרעד ,(ןלייא ךיז טסייה רעגייז רעד) שינעלייא ןיא ןוא
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 דו ב 5 מַא ז

 -ילימ ןשיליוּפ ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ךיא ןיב ,1939 ,רעבמעטּפעס ןיא
 -געגנאפעג ןוא ענטוק ייב ןרָאװעג ןעמונעג טנָארפ ןפיוא ןיב ןוא רעט
 ,טפַאש

 א ןיא טעבראעגּפָא ךיא בָאה רענלעז עשידיי ענעגנאפעג ךָאנ טימ,
 ןופ ןפָאלטנַא ךיא ןיב ךָאנרעד ןוא רָאי 2 ַא קסלעבוליוָאשאמָאט ןיא רעגַאל

 טרעדנַאװעג בָאה'כ .קענַאדיַאמ ףיוא טריפעג זדנוא טָאה ןעמ ןעוו גוצ

 ףױא טריפעג ןוא טרסמעג ךימ ןעמ טָאה ףוס םוצ ןוא םירעיוּפ ןשיווצ
 -עגנָא ךיא בָאה לָאמ סָאד .גוצ ןופ ןפָאלטנַא רעדיוו ןיב ןוא םישטנעיווװשָא

 ענעדיײשרַאפ ןיא קידנעמענ לײטנָא ןוא עּפורג רענאזיטרַאּפ ַא ףיוא ןפָארט

 רעד טימ רעטילימ ןשילױוּפ ןופ ךיז ןקינייארַאפ ןכָאנ ךיא ןיב ,סעבאגפיוא
 ךיוא ןעמונעגלײטנָא ןוא רעטילימ ןשיליוּפ ןיא ןפמעק קעװַא ,ײמרַא רעטיור

 -סיוא ןַא .ןרָאװעג טעדנוװרַאפ ןיב ךיא וו ,ןילרעב ייב טכַאלש רעד ןיא

 ,ןילבול ןייק ןעמוקעג ןיב ןוא ןדיי ןכוז ןרָאפעג ךָאנרעד ךיא ןיב רעטלייהעג
 רעשידיי ַא ןָא זַא ,טליפרעד ךיא בָאה רעטילימ ןיא ןוא עקנאזיטרַאּפ ןיא
 ,עטײרפַאב ןייק ןייז טינ ךיוא המחלמ רעד ךָאנ וליפַא ןלעוו ,ןדיי רַאפ םייח
 טייז רעדנַא רעד ףיוא ןרָאפ וצ םירבח עניימ עלַא טימ ןסָאלשַאב ךיא בָאה
 נײמ טקאפעגנייא ךיא בָאה .לארשי ץרא ןייק לאגעלמוא טרָאד ןופ ןוא
 ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןרָאפ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא רעדייא ןוא סעטאמש רַאּפ
 א םעניימ טימ ןענעגעזעג ךיז שטירזעמ ןיא טייוו טינ ָאד ןרָאפוצוצ
 ןרָאפ ןקידנגרָאמ ןיימ ןגעו קידנטכארט ,ןָאגַאװ ןיא קידנרָאפ .טניירפ
 זײװַאב ךיא רעדייא ןוא ??דישז, :עצײלּפ ןיא ץעז ַא לָאמַאטימ ךיא ליפרעד
 -נוא ,גנולצולּפ ןוא ּפעלק לגָאה ַא ךיז רעביא ךיא ליפרעד ,ןרעקוצמוא דיז
 ץגוצ ןקידנגָאי ןופ ןפרָאװעגסױרַא ךימ ןעמ טָאה ,רעטכעלעג ַא רעט

 מא יא
* 

 -עג טָאה רעטצנעפ ענעטכױלַאב ןופ .ליטש ןעוועג זיא טנװָא רעד
 ,רעקידנעגניז ַא םלוע רעד טָאה סַאג יקסווָאטראביל רעד ןופ .קיזומ טליּפש
 יז ןיא ןרָאװעג ןיא טסוּפ .טזָאלעגקירוצ רעביטש יד ןיא רעטייה ךיז
 לָאמַא טימ רימ ךיז טָאה טייקליטש רעד טָא ןיא .ליטש ,ןילבול ןופ ןסַאג
 ףימ ןפיול ייז .סיפ ענעטינשעגּפָא סדיגמ ךָאנ רימ ןפיול'ס יװ טכודעגסיוא
 | ;ןענייװ סיפ יד ,ךָאנ

 עטמיורטעגסיוא יד טבעלרעד ,ןבעל ןיא ןעגנַאגעגכרוד ליפ ױזַא ---
 ...ןוא ,גנואיירפַאב

 יד רעטנוא עשרַאװ ןיא קירוצ טרירעג גוצ רעזדנוא טָאה טכַאניײב 2
 ,רעטסעקרָא-ןרע ןא ןופ ןעגנַאלק

 :;ןעירשעגרעבירַא רעבָא טָאה סיפ סדיגמ ןופ ןייוועג סָאד



 יק סנ יג רעש טַא? .ש

 ליו סָאװ רעּפרעק םעד טינ שטָאכ רעבָא סעגרַאפ ,טינ זָאלרַאפ ---
 ...ןבעלרעד ליוװ סָאװ ,ןבעל'

 רעדיינש רענליוו ןופ סיפ ןופ ןייוועג סָאד ןגָאיכָאנ רימ טעװ קיביײא
 םלוע תיב ןפיוא ןרָאװעג רבקמ ןענעז עכלעוו ,סיפ יד ,דיגמ רעטעברַא

 --- ,ןילבול רעטמירַאב רעד ןופ
 ייֵזַא ןבירשעגנײרַא טָאה עכלעוו --- לארשיב םאו ריע יד --- ,ןילבול

 ןוא יז טקנַאצ טציא ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא רעטעלב עכעלרעה ליפ
 | .. .. סױא טײג
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 1946 טסוניוא ןיא - קענַאדיַאמ

 עטרעטסאלפעג ןגיל עכלעוו ,רענייטש יד ןופ רילָאק רעד זַא ,ןייז ןָאק
 ,טיור-לקנוט ןעוועג רעירפ ךיוא זיא ,קענאדיַאמ ןייק ןילבול ןופ געוו ןפיוא

 | .ןייז ןָאק
 ןעגנאגעג גָאט:רעבמעטּפעס ןקינוז-בלַאה ןיא טציא ןענעז רימ ןעוו

 ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא יד ןעגנאגעג ןענעז סע ווו ,געו ןבלעז םעד רעביא
 טָארט ןטלעטשעג ןדעי ןיא רימ ןבָאה ,ןעמוקעגמוא ָאד ןענעז סָאװ ,תונברק
 ,טולב ףיוא ןטערט רימ זַא ,טריּפשרעד ןרעזדנוא

 ןיא ןעמוק רעייז זיב זַא ,קענאדיאמ ןופ עטעוװעטארעג ןלייצרעד סע
 טקינײּפעג ןוא ןגָאלשעצ געוװ םעד ףיוא ייז ןענעז ,טיוט ןופ ךיירגינעק
 םישודק ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ןופ טולב םעד ףיוא טציא רימ ןטערט .ןרָאװעג

 ןוורּפ ,ןשטנעמ ןָאלימ ןבלַאהרעדנָא ןופ טולב :קערש ןיא קנאדעג רעד טרעיז

 ילצנייא ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא זיולב זיא לפיוו ,ןלעטשרָאפ שטָאכ רימ ךיא

 ?סנּפָארט-טולב עק

 -ריב טימ ןטרָאּפסנארט .טקידנעעג טינ טעברַא רעייז ןבָאה ןשטייד יד
 -רַאפ ,טעדרָאמרעד ןוא ןעמוקעגנָא ָאד ייז ןענעז טלעװ ןקע עלַא ןופ רעג
 טראוורעד ןענעז ןטרָאּפסנַארט עקידרעטייוו .ןרָאװעג טנערברַאפ ןוא טזַאג
 "ןָאפ טינ טייקכעלרעדיוש רעייז ןבָאה ןרעמאקיזַאג יד .גָאט ןדעי ןרָאוװעג
 .תורוד ןוא ןטלעװ טלדנַאװרַאפ שַא ןיא ןבָאה סנוויוא עטיובעגוצ יד ,טמעש
 רעמאקדזַאג םעד ןגָאיכָאנ טנָאקעג טינ רעבָא טָאה לאירעטאמ-ןשטנעמ רעד
 ,טלעפעגסיוא ןבָאה ןעלטימ-טרָאּפסנַארט .ןוויוא םעד ןוא

 יץּפָאריא יד רַאפ בַאטש-סגנוטכינראפ ןופ ףעש רעד ,קינשטָאבָאלג
 -לגנירעגמורַא ןַא ,ןילבול ןיא ןעוועג זיא טרָאציז ןייז סָאװ ,רעקלעפ עשיא
 "הירב סיורג ןזיװעגסױרַא טָאה ,ןרעגאל-טיוט ןוא-צנַאקקסטעברא ןופ רעט
 -יסנעפָא יד .קענאדיאמ ןיא רעגאל-טיוט םעד טעברַא ןלעטשוצ ןיא טּפַאש
 רעדרעמרעביוא ןופ טביורעגוצ רעבָא ןבָאה ןעײמרַא עטריאילא יד ןופ סעוו
 טלגנירעגמורא ןײלַא רע טלָאװ טָא-טָא ןוא סעירָאטירעט עיינ גָאט ןדעי
 ןבָאה רעדרעמ רעד ,ןגָארטעגּפָא טינ סנטיײצַאב ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ןרָאװעג
 -נאפעג עשיטעװָאס קילדנעצ עכעלטע יד ןקידנעראפ וצ ןזיװַאב טינ וליּפַא
 עטשרע יד עכלעוו ,ךעלרעדניק עשידיי 18 יד ןוא ןדילאווניא --- ענעג
 ,ןבילברַאפ זיא רעגאל רעד .טּפַאכרַאפ טָאה עקדעיווזאר עשיאיימרא-טייר
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 יק סנ יי גר עשטַאק .ש

 ,סנוויוא ,ןרעמאקיזַאג ,ןקארַאב ,םינינב יד טימ ,ןעוועג זיא רע יו ױזַא
 ...ןוא רעדעב

 | ...קענאדיַאמ ...קענאדיַאמ

 -רַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,בלאוושנזלעפ עלהרש ןעוועג זיא רָאי 9
 ריא טימ לטעטש ןופ ןדיי עלַא טימ .,ןילבול ייב לָאּפַאנַא לטעטש ריא טּפַאּכ

 וצ רעגאל ןופ ,ָאטעג וצ ָאטעג ןופ טרעדנאוועג יז טָאה החּפשמ רעצנַאג
 ןוא רעטסעװש .,ןעמוקעגמוא ןרעטלע יד ןענעז ןגיוא עריא רַאֿפ ,רעגאל
 ןצכעז ןופ ךיז םיסינ טימ טָאה עלהרש .עטנאקַאב ןוא טניירפ ,רעדירג-

 ,טעװעטארעגסױרַא ךיז ןראפעג-טיוט רעטנזיוט ןופ ןוא ןרעגאל ןוא סָאטעג
 .ןעוועג יז זיא קענאדיַאמ ןיא ךיוא

 -גיק ןשידיי רענליוו ןיא ןפָארטעג קירוצ רָאי ַא טימ ךיא בָאה ןעלהרש = |
 ,ןאמרעטילימ רעשידיי ַא טכַארבעג ריא טָאה סע וװ ,םייהרעד |

 ןמז-לכ ןלעװ סָאװ ךעלרעייפ ,טנערבעג ןגיוא עריא ןיא ןבָאה ךעלרעייפ |
 טינ זָאל סָאװ ךעלרעייפ .ןרעװ ןשָאלעגסיױא טינ ןיוש ןבעל טעוװ יז יוװ |

 -.ןענָאמ ןוא ןענָאמרעד סָאװ ,ןסעגראפ
 ץָארט ךיא בָאה ,ןעגנובעלרעביא עריא טלייצרעד רימ טָאה עלהרש ןעוו

 טכַארט ַא ךָאד ,ןביולג וצ ןעוועג ץלַא ךָאד זיא ןשטייד יד ףיוא- סָאװ ,םעד
 ןכאז ךס ַא טינ יז טלייצרעד יצ ,סיוא טינ סָאד ריא ךיז טכוד יצ , :ןָאטעג
 ייןעזעג טינ טָאה יז סָאװ סָאד ,עטכַארטעגסיױא

 ןיב ךיא ...רענעכָארבעצ ַא ,רעדימ ַא קענאדיאמ ןיא ךיא ןאּפש טציא
 .רעדמערפ ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא ןוא ןעוועג טינ ָאד ךָאד

 -- קענאדיאמ ןופ םינינב ןוא ןגעו יד רעביא טציא ךימ טריפ סע
 טימ ןָא טמוק יז יו רעבָא ריא עז ךיא ,רימ ןופ טציא יז זיא טייוו .עלהרש

 .קענאדיאמ ןייק ןילבול ךרוד ןיצוב רעגאל ןופ ןדיי ענעגָאלשעצ הנחמ ַא

 "מַאז ,ןקיטכיל ,ןטיירב ,ןטיירב ַא ףיוא ףױרַא רימ ןענעז לָאמאטימ, |

 -ארקוא יד ןופ ןעמונעגרעביא זדנוא ןבָאה עכלעוו ,סעקשטייד יד .געוו ןקיד

 -- .ןעורסיוא ךיז ריא טעװ ָאד --- ,ןעמונעגפיוא טוג זדנוא ןבָאה ,ועניא

 עמערַאװ ערעייז ןופ .ןטעברַא ריא טעװ ָאד --- ,זדנוא וצ טדערעג יז ןבָאה

 טגײלעצ ךיז ןבָאה רימ .טבעלעגפיוא יװ רימ ןבָאה ,דייר עכעלשטנעמ

 ."גרעה ןוא ןוז רעד ףיוא טמעראוועג ךיז ,געוו ןופ ןטייז יד ייב זָארג ןפיוא

 ךיז ןעניפעג רימ זַא ,טניימעג רימ ןבָאה ,קיזומדָאידַאר טליּפש סע יוװ קיד

 -- ?טלעוו רעדנַא ןַא ןיא
 םעד ךיא עז טֶָא ןוא .ןרָאיארַאפ טלייצרעד רימ סע טָאה עלהרש

 רעבָא ןיוש זיא ןטייז יד ייב זָארג סָאד ."געוו ןקידמאז ,ןקיטכיל ,ןטיירב,

 -נַא ןַא ףיוא ןענעז ייז זַא ,טכַארטעג ןוא ןגעלעג ייז ןענעז ָאד .טקלעװרַאּפ

 ןיא טראוועג ,ייז ןופ טרעדנוה רעטעמ ַא טָאה טיוט רעד ןעוו ,טלעוו רעד

 | ,רעמאקדזַאג
 רימ יװ ױזַא זַא ,טגָאזעג סעקשטייד ערעדנַא .זדנוא ןבָאה ךָאנרעד; |
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 1052 לאערטנַאפ



 .1092 לַאערטנָאמ ,עדַאנַאק ןיא רענליוו ןשיווצ

 דנַאברַאפ ןיא "ןַאזיטרַאּפ ַא ןעװעג ןיב ךיא, ךוב ןײז ןופ ןעניישרעד םעד דובכל הביסמ ַא ףיוא

 .1092 רָאי ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ןריי עשיווטיל יד ןופ



 דו ב 7 מס ַא ז

 "עג זדנוא ןבָאה רעניַארקוא עטכעלש יד ןוא קיצומש געוו ןופ סיוועג ןענעז | 
 ןייג ,ןקארַאב יד ןיא ןפָאלש ןוא ןעור ןעייג רימ רעדייא ,רימ ןלָאז ,ןגָאלש
 -ייונָא ערעייז טול .טקנאדעג קיצרַאה סעקשטייד יד ןבָאה רימ .דָאב ןיא
 טעליב ַא טפיוקעג ,ןדנובעגמורַא טוג ןכאז ערעזדנוא עלַא רימ ןבָאה ןעגנוז
 טעליב םוצ עסַאק רעד ןיא זדנוא טָאה ןעמ סָאװ ,לרעמונ טיוד ַא .דָאב ןיא

 יד ןייגכרוד ןלעװ ייז ןעוו ידכ ,ןכאז יד וצ ןדנובעגוצ רימ ןבָאה ,ןבעגעגוצ
 ןייא ןעוו ,ייר ןיא טראוועג ןוא ןרעװ ןטיברַאפ טינ ייז ןלָאז ,עיצקעפניזעד
 | - ,,"ןייגגיירא ןלָאז רימ ןוא ןדָאבסױא ךיז טעװ עיטרַאּפ

 -ָאטשניײא עטרעיומעג א .דָאב רעד ןיא טציא ךיז ךיא ןיפעג טָא ןוא = |
 ןיא ..לרעטצנעפ םעניילק םעד ייברַאפ טייג טכילגָאט סָאד .עדייבעג עקיק
 עכלעוו ,ןשוד יד ןופ ּפעק ענעגנָאהעצ ןקוק זדנוא רעביא .ךשוח ,לקנוט ָאד
 עז טָא .רעבייל עטקינײּפעצ יד רעביא טײקמערַאװ טימ ןסיגעצ ךיז ןגעלפ
 סָאד ןוא עטנקירטרַאפ סָאד ןשאוו ייז יװ עכעלקילגמוא יד ,טציא ייז ךיא
 עטַײװצ ַא טריפ דָאב ןופ ...ןשַאוװ ,ךיז ןשאוו ייז ,ךיז ןופ ּפָא טולב עשירפ
 .?ריט ענרעזייא עקיד ַאזַא סָאװ וצ רָאנ ,,.ריט

 טימ ןַאמ ַא ןעזרעד םיצולּפ ךיא בָאה ,ייר ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא ןעוו;
 טקוקעגוצ טוג ךיז בָאה'כ ןרעטש ןפיוא דודךגמ ןטריאוטַאטעגסױא ןַא
 םיא וצ ןפָאלעגוצ ןיב'כ .לשרעה רעטעפ ןיימ םיא ןיא טנעקרעד ןוא םיא וצ
 -לעפ םהרבא 'ר ןיב ךיא !ךימ טנעקרעד ריא ?ַאה ,לשרעה ןעמ טפור ךייא ;
 ףיוא םיא בָאה ךיא .טשוקעצ ךיז ןבָאה רימ ."עלהרש לרעטכעט סבלאוושנז
 ,ונ, :ןפורעגסיוא ףוס םוצ ןוא ןפָארטעג טָאה זדנוא טימ סָאװ ,טלייצרעד ךיג
 ,"ןעורסיוא ךיז ,ןטעברַא ןרימ ,טוג ןייז טציא זדנוא טעװ ראפרעד
 ,םיא ךָאנ ןייג לָאז ךיא קידנגָאז ןוא טנייועצ ךיז טָאה רעטעפ רעד |
 רענייק ןיוש טייג דָאב ןופ ,, .ּפָא ךיז טוט ָאד סָאװ ,טלייצרעד רימ רע טָאה
 ךיז טניפעג דָאב ןיא טרָאד .טראנעגניירַא זיולב ןרעוו ייז .סױרַא טינ קירוצ
 ."טזאגרַאפ ןרעוו ייז וו ,רעמיצ רעטייווצ ַא

 .קירוצ רָאי ַא טימ עלהרש טלייצרעד רימ טָאה ױזַא
 .רעמאקדזַאג ןיא ,זיהנטױט ןכעלרעדיוש ןיא ךיז ךיא ןיפעג טָא ןוא

 רעד ןיא טנעה יד ,ןרָאװעג ןבירטעגנירַא ענעשאװעגמורַא יד ןיוש ןענעז ָאד
 םעד ףיוא ,ןביוא .ןײגנײרַא ןיהַא ןלָאז ענעגנאפעג רערעמ סָאװ ידכ ,ךיוה
 עקיד יד ,ריט יד ןוא .רעדניק ןרָאװעג ןפרָאװעגפױרַא ןענעז דלאוו-טנעה
 ,דנוא רעביא ןוא .,טכַאמרַאפ שיטעמרעה ,טסעפ ךיז טָאה ריט ענרעזייא
 טָאה ןענאד ןופ ,ןקלאב ןופ ּפָארַא טקוק סָאװ ,לרעטצנעפ ןקיטנאקריפ ןופ
 םייב לרעטצנעפ םעד ןיא ָאד ןוא זַאג-טפיג םעד ,ןָאלקיצ םעד ןטָאשעג ןעמ
 -ןץעמאזוצ יד ױזַא יו טקוקעג ןשטייד יד ןבָאה ,טנאוו רעקניל רעד ןיא טייז
 ..,םוא ןעמוק ענעבירטעג

 = ,ןרעדנַא ןיא טרָא ןייא ןופ זדנוא טגָאי סע
 ןיא סױרַא טקעטש סָאװ ,ןינב"עירָאטאמערק ןסיורג ןיא ןענעז רימ
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 יק סנ יי ג ר עש טא 2 ש

 סָאװ ןעמיוק רעד ,ןעמיוק ןייז ,ןכייצ-ףורסיוא רעסיורג ַא יו ףױרַא למיה
 -רעדנאנופ ןוא טרעכיורעג טכַאנ ןוא גָאט רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא טָאה
 ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןיא ,ןילבול ןייק שזַא חיריםיתמ םעד ןגָארטעג
 ײמרַא עטיור יד ןעוו ,טרעכיורעג ךָאנ טָאה סָאװ ןעמיוק רעד ,ךעלטעטש
 ןיז ךָאנ טלָאװעג יװ טָאה סָאװ ןעמיוק רעד ,טגָאירַאפ רעדרעמ יד טָאה

 .ךערבראפ ןופ תודע רעקידעבעל רעד

 סע וװ ,ךעלב יד ךָאנ טגיל גנונעפע ןייא ןיא ,סנוויוא 5 יד ןענעז טָא
 ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ןענעז עכלעוו ,םיתמ יד ןרעו טגיײלעגפיורַא ןגעלפ

 .ןעמַאלפ עשילעה יד ןיא
 ,ןביילב טעװ .ןרעה טציא ךָאנ ךיז טזָאל עטעדרָאמרעד יד ןופ חיר רעד

 | ,ןדניושרַאפ טינ טעוו
 ףיױא שיט רענעטנעמעצ ַא טרעיומעגנייא זיא קארַאב ןטייווצ ַא ןיא

 ענעדלָאג יד ייז ייב ןגעלפ ָאד ,ןרעװ טגיײלעגפורַא ןגעלפ םיתמ יד ןכלעוו

 ,רעמָאט ,ןרעװ ןטינשעצ וליפַא טגעלפ רעּפרעק רעד ,ןרעװ ןסירעגסיױרַא ןייצ

 .ךַאז עקיטרעוו ַא ןעגנולשעגּפָארַא רעװ טָאה רעמָאט

 רעכעלשטנעמ רענעסױטשעצ למיה םוצ טפור למיה ןעיירפ ןרעטנוא

 | .רעדלעפ יד ןקיטסימַאב וצ ןרָאװעג טצונעג זיא סָאװ ,ןייבעג י

 "רַאפ ןטנעמוקָאד עלעניגירַא טלעטשעגסיוא ןענעז ייזומ ןשהכולמ ןיא

 -עז סָאװ ,רעלטסניק ןופ רעדליב .קענאדיאמ ןגעװ ,ןשטייד יד ייב עטּפַאכ

 רעד; :דליב סָאד ףיוא טרעדיוש סע .טעוועטארעג ךיז ןוא ןעוועג טרָאד ןענ

 | ."רעדניק ןשיווצ ןיײטשּפע רָאסעפָארּפ

 טימ סעקשוּפ ,ןרעמונ ,ןטסירעגַאל יד ןופ רעדיילק :ןזייװַאב עכעלכַאז

 "רַאפ ןופ סענָאגַאּפ ,סרעטלַאהדעּפ ,סעקלַאיל ןוא םידגב-רעדניק ,ןזַאג-טפיג

 עטסכעלרעדיוש סָאד זיא טָא ןוא סעווקילער ,ןעגנודיילק-רעטילימ ענעדיש

 .ךיש גרעב יד ןענעז סָאד --- .קענַאדיַאמ ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ץלַא רעביא

 עטרילָאק עטנַאגעלע ,ךעלרעדניק עקירָאי ןופ :ןסיורג ענעדישרַאפ ןופ ךיש

 -סטעברַא עטושּפ ןופ ,לויטש עקסטַאדלָאס ןופ ,לפוט-רענעמ ןוא -ןעיורפ
 .יךיש ,ךיש ,ךיש ,ךיש

 ,סעמעוװ ןסיוו טינ ףרַאד ךיא

 ;סיר ַא ץרַאה ַא ןיא טוט'ס רָאנ

 ,תמא םעד ךיש רימ טנָאז ַא

 ?םיפ יד ייז ןענעז ווו

 גרעב יד ייב טציא ןעייטש ,רעוועקצוס .א תורוש יד ןופ רבחמ םעד טימ

 ןופ רעדילגטימ יד ,הנוב ןוא םיובנענעט ,קיװָאנ ,עדַארג רעביירש יד ,ךיש

 "עי ןוא רענש ,שַאירַאכַאז ,רעטיב :ןדיי עשיליױּפ יד ןופ טעטימָאקילַארטנעצ

 | :קיטייוװ ןקיטולב ןיא רדסכ טגערפ רערעד
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 +ו ב ל מט ַא ז

 ,תמא םעד ךיש רימ טגָאז א

 ?סיפ יד ייז ןענעז ווו

 ,קַארַאב ןשידיי ןיא גנולעטשסיוא יד טכַאמ קורדנייא ןקידנרעטישרעד ַא
 עשידיי טנזױט 850 :סיוא ןעיירש ןוא ּפָארַא טנַאװ ןופ ןגיוא-רעדניק ןקיק
 יירד :דיי ַא ןעמַאלפ ןיא טפור .טכַארבעגמוא ןטסירעלטיה יד ןבָאה רעדניק
 רעדנעל ערעדנַא ןופ ןדיי ןָאילימ ַא ןוא ןדיי עשיליוּפ טנזיוט 196 ןָאילימ
 .טעדרָאמרעד שטייד רעד טָאה

 סױרַא ןרעמָאי רוטּפלוקס ןפיוא תויתוא יד -- "הינב לע הכבמ לחר;
 -יו ןוא ,טכיל-טיײצרָאי ןעלמעלפ סע ןענַאװ ןופ טנורגרעטניה ןצרַאװש ןופ
 -עג רעד רַאפ טשירפעגּפָא ןבָאה סע סָאװ ,ןטײצ-קענַאדיַאמ ןופ רעדליב רעד
 םיצולח יד ןוא עיפָאז ךוַארטשנעזָאר קענַאדיַאמ ןופ ענעגנַאפעג יד עטכיש
 ענעבילבעגרעביא עטסעב יד ןופ ,ייז ,יקסנישטַאּפָא דוד ןוא יקסנילבול השמ
 ךשמ ןיא ןוא ןבעל ןוא בייל רעייז טגיילעגניירא ןבָאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןיז
 רוטּפלוקס ןיא ,דליב ןוא טרָאװ םענעבירשעג ַא טכַארבעגסױרַא ,ךָאװ ַא ןופ
 -- צנעמוקעגמוא יד ןופ תיראש םעד ךרוד ,שזַאטנָאמ-עיפַארגָאטָאפ ןיא ןוא
 -סיוא-רעכיב יד ןופ --- ,ןטנעמוקָאד ,ךיש ,סעטַאל ,רעדיילק ,רענייב יד ןימ
 -עג ןטקיטשרעד טינ םעד --- עיסימָאק .טסיה .דיי .רטנעצ רעד ןופ סעבַאג
 ןופ ףור-ספמַאק ןופ ןטינשעגכרוד טרעװ סָאװ רעמָאי ןקיבײא םעד ,יירש
 רעלַאנָאיצַאנ רעסייוו-יולב רעזדנוא ךרוד טפור סָאװ ,דליב סעשטיוועילינַא
 ןשידיי ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ףמַאק; ןיא ןלַאפעג ןענעז עלַא ,עלַא זַא ,ןָאפ
 ,"קלָאפ

 ,וק 25 ןופ חטש ַא םוחַא טמענ סָאװ ,קענַאדיַאמ ןופ רעדלעפ יד ףיוא
 ,זָארג סָאד ןקלעװ וצ טציא ןָא ןיוש טבייה .מק

 רעטעברַא .קענַאדיַאמ ןייק ןעוועג הלוע טנייה ןענעז רעגריב טנזיוט 0
 -וטס ןוא רעליש ,רעדליב עקילייה ערעייז טימ עקיבױלג ,רענעפ ערעייז טימ
 -רעדניק ,רעייטשרָאפ עשיטַאמָאלּפיד ,ץנערק-ןעמולב עקידעבעל טימ ןטנע ז
 ...עיראגלוב ,עיװַאלסָאגוי ,עילַאטיא ןופ סעיצַאגעלעד

 -עג טלדנַאװרַאפ ׁשַא ןיא ָאד ןעגעז סע רעגריב סעמעוו ,דנַאל סעדעי
 ,רעגריב ענייז ןלעטש וצ דימת רנ ַא טרָאדןעמוקַאב קַארַאב ַא טָאה ,ןרָא וו
 -ַאבלַא ,עקירעמַא ןופ רענעפ יד ןטסַאמ יד ףיוא ןרעטַאלפ ,ןדנירג ייזומ ַא
 ;ךיירקנַארפ ,דנַאלניפ ,דנַאלגנע ,קרַאמענעד ,עיכעשט ,עירַאגלוב ,עיגלעב ,עינ
 ;ןלױּפ ;עיגעװרָאנ ;גרובנעסקול ,עיווַאלסָאגוי ,עילַאטיא ,דנַאלָאה ,דנַאלנכירג
 םעד ןופ ןָאפ עָאלב-סייו יד ןוא דנַאברַאפגטַאר ,ןרַאגנוא ,ייקרעט ,עינעמיר
 טקיניײרַאפ ָאד ןענעז רעקלעפ 21 .ןשידיי ןופ --- ,קלָאפ םעגעטילעג ןטסרעמוצ
 ,לרוג ןייא ןיא

 -רעד ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ןופ רָאנ טינ הבצמ יד טציא זיא קענַאדיַאמ
 רעקלעפ 21 יד גנונָאמרעד עקיבייא ןַא זיא קענַאדיַאמ ,ןשטנעמ עטעדרָאמ
 ,קלמע םהל השע רשא תא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא
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 ּיק םיני ג ר עש טַא ק .ש

 ַא .קירוצ .קענַאדיַאמ ןופ קירוצ םילוע טנזיוט 20 יד ןעייג טכַאנרַאפ

 טרָאד ןבָאה סָאװ ,ןָאילימ ןבלַאהטרעדנַא ןופ םולח רעטכעלקריװרַאפ טינ

 :טקיטייוועגסיוא דיל-רעיורט רעייז

 ,קענַאדיַאמ וצ ןגעוו ןריפ'ס
 ...קירוצ געוו ןייק טריפ'ס

 "וצ םוא ךיז ןרעק ,רעקלעפ 21 ןריטנעזערּפער סָאװ ,םילוע טנזיוט 0

 "עמאמ עמערַאװ ערעייז וצ ,ןעמייה ערעייז ןיא ,רעביטש ערעייז ןיא קיר

 ףיוא רעגריב ערעייז ןופ טולב ןיא ךיוא זיא סע גנואיירפַאב סנעמעוו רעדנעל

 .ןרָאװעג טפמעקעגסיוא קענַאדיַאמ

 ןבָאה רימ שטָאכ ןסָאלשרַאפ ןרעיוט יד ךָאנ ןענעז דנַאל רעזדנוא וצ

 .ןעמונעגנעמַאזוצ רעקלעפ עלַא יװ ןסָאגרַאפ טולב רעמ

 .ןסיגרַאפ טולב רעזדנוא ךָאנ ןפרַאד רימ
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 םׁש טנעיוװשַא ןיא
 -נוא טאהעג טינ געװ-טלאפסַא ןייק רעמ ָאטיוא רעד טָאה קסלעב ןופ

 רעבירג רעביא ןישַאמ רעד טימ ןדיינש ןעמונעג טָאה רעּפָאש רעד .ךיז רעט
 -אמכ ץלַא ,םישטנעיװשָא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ רעטנענ סָאװ .ךעלגרעב ןוא
 ,רעױט םייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ָאטיױא רעד ןעוו .ןרָאװעג זיא רעקידער
 ררנעגכרוד זדנוא ןוא טרַאשעגּפָארַא קירעדינ ,קירעדינ ךיז למיה רעד טָאה
 ,ןייוועג קירעיורט ַא טימ ןעמ

 רעטסערג רעד זַא ,טניימעג רימ ןבָאה ,קידנציז ָאטעג רענליוו ןיא ||
 רענליוו טנזױט 75 יד ןופ רבק רעד ןייז טעװ ,טלעו רעד ףיוא רבק ןסאמ
 ןיב ךיא ןעוו .ראנָאּפ לפרעד םייב --- ענליוו רעטניה ךיז טניפעג סָאװ ןדיי
 זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,קענַאדיַאמ ןיא ןעוועג רעמוז םענעגנאגרַאפ םעד
 .ןייז טינ ןיוש ןעק קענאדיאמ ןופ רעכעלרעדיוש ןוא רעסעדג

 ןגיל ...םישטנעיװשָא טײרּפשעגסױא טציא רימ רַאפ ךיז טיצ טָא ןוא -
 -ַאב רעטרעדנוה עבורח ןעייטש .רעדלעפ סרעטעמָאליק רעקילדנעצ עמוטש
 ןוא עטמאצעג ןטָארד ןוא סעּפולס עשירטקעלע יד וצ למיה םוצ ןזיּפש ,ןקאר
 סָאװ סנוויוא-עירָאטאמערק יד .ןײרַא טלעוו רעד ןיא ןקוק סמערוטיךַאװ ייד
 ןא טשַאװ ןגער רעד ןוא ,ןסירעגפיוא ןטערטּפָא ןרַאפ ןבָאה ןשטייד יד
 סעקנישַאמ-ינ ,ךעלערעש ,ךעלרעסעמ ,ןעלסילש ,ןלירב גרעב יד טשַאװ
 -.המחלמ ףױא ץעגרע תובצמ ענעפרָאװעצ יו ןטייוו ןופ סיוא ןעעז סָאװ
 | ,ןגעוו

 -עשזב ,םישטנעיװשָא) רעפרעד .ןעוועג ןבעל ַא לָאמַא ךָאד זיא ָאד
 עשידיי טימ ,םירעוּפ עשידיי טימ .(.דנא .א עקנאיסווָא ,קערבָאב ,יקניז
 ןדירפ ןיא ךיוא ןבָאה ָאד .רעדניק עשידיי טימ ,תוכאלמ-ילעב ,רעמערק
 -.סױרַא רעביטש יד ןופ ןעמעלַא ייז ןעמ טָאה .םירעיוּפ עשיליוּפ טניווועג
 ןבָאה טציא רעבָא ,דרע רעבלעז רעד ףיוא ןבירטעגניירַא קירוצ ןוא ןבירטעג
 .ענעגנאפעג ןעוועג ןוא ןקַארַאב ןיא טניווועג ייז

 יד טוג רעייז ןסייוו ,םישטנעיװשַא רעביא רימ ןריפ סָאװ ,סרעריפ יד
 יד .טױט ןוא ןייּפ ןופ רעטרע עקילָאצמוא ענעדישרַאפ יד ןוא עטכישעג
 -סיוא יד םעד ןגעוו ןלייצרעד סע .ןסעזעג גנאלדןרָאי ןײלַא ָאד ןענעז רעריפ
 ,טנעה ערעייז ףיוא ןרעמונ עטנערבעג

 -נעיוװשָא ןיא קידנציז --- ,רעריפ ַא ּפָא ךיז טפור --- ,סָאװיסָאװ ---
 זדנוא ןֹופ זיא סע רעװ זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ ךיז ןליפַא רימ ןבָאה םיישט
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 ּו5 סנ יג רעש טַא 7? |ש

 םישטנעיװשָא רעביא גינעק רעד ןעוו טייצ יד ןבעלכרוד לָאז ענעגנאפעג

 .קנַאב-סגנוקידלושַאב רעד ףיוא ןציז טעװ ,סעה ףלָאדור

 ,ץנעדיזער ןייז טאהעג טָאה סעה וו ,לצאלַאּפ םעד ייב רימ ןעייטש

 .ןבעגסױרַא ןלעפַאב ענייז ךעלגעטי-גָאט טגעלפ רע ןענאוו ןופ

 -ׂשָא סָאװ םעד ץָארט זַא ,ןעוועג רעכיז זיא ןוא טבעלעג רע טָאה ָאד

 ןבעל ןייז טעװ ,ןייז טינ טלעװ רעד רַאפ שינמייהעג ןייק טעוו םישטנעיוו

 ,טלעוו רעד ןופ ,דנאלשטייד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ביול ַא ןייז טאט ןוא

 ירעױט-טּפיױה ןרעביא טפירש רעטַײרב רעד --- *יירפ טכַאמ טעברַא;

 ךָאנ זיא ,ןשטנעמ | ןענָאילימ ןרָאװעג טריפעגנײרַא ןענעז סע ןכלעוו ךרוד

 ,ןארַאפ טציא ךיוא

 "עז ,רעגַאל ןיא רעפיט ,רעפיט ןוא רעיוט ןופ טייוו טינ ,ָאד טָא ---

 "יירפ טימ ןעמונעגפיוא ענעגנאפעג יד ןבָאה ןוא ןטנאקיזומ ןענאטשעג ןענ

 ,קיזומ רעקיד

 ָאד ןבָאה טלעװ רעד ןיא רעקלעפ עלַא ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל עלַא

 .שַא ןיא עטלדנאוורַאפ רעגריב ערעייז

 -ייאראפ טָאה סָאװ ,טאניבמָאק רעקיזיר ַא ןעוועג זיא םישטנעיװשָא

 טנָארפ םוצ ןלאירעטַאמ ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,ןקירבַאפ ייס ךיז ןיא טקינ

 םעד וצ ןוא ,רעדלעפ עטייזרַאפ עקיזיר ייס ,(ןקירבַאפ-גנירעג-ןאמרעה

 "יוש ,עטמירַאב ערעייז ָאד טאהעג רעלטפַאשנסיװ עשטייד יד ןבָאה םעלַא

 | .סעירָאטארָאבַאל עכעלרעד

 -גייא עלאטנעמירעפסקע טכַאמעג ןעמ טָאה קארַאב םעד ןיא ---

 -עפַארּפ עשטייד יד ןבָאה קארַאב ןרעדנַא ןיא .ןעיורפ רעביא ןעגנוצירּפש

 .יקארַאב םענעי ןיא ןוא ענעגנאפעג יד ייב םירבא עטנוזעג טריטוּפמא ןרָאס

 "גיזרַאפ .טױט ןופ טנַאװ יד טלָאמַאב ןצרַאװש ןיא ךָאנ טייטש סע |

 רעד ןלאפעגוצ זיא ייז ,ייר רעד ףיוא ןטרַאװ טפראדעג טינ ןבָאה עטקיד

 .ןרעוו וצ ןסָאשרעד קילג

 -לעפ יד סופ וצ ןייגוצכרוד ידכ ,ןעמענרַאפ טפראדַאב ןעמ טלָאװ געטי

 יד ןופ ןלייט ענעבילברַאפ יד ,ןקארַאב יד ןקוקַאב ,םישטנעיװשָא ןופ רעד

 .ןרעלעק יד ,סעלעצ-ףָארטש יד ,סעירָאטאמערק

 -ָאליק 50 ,ןלױּפ ןופ ץרַאה ןיא ןעניפעג ךיז טָאה טאניבמָאק-טיוט רעד

 .עשרַאװ ןופ 286 ןוא ץיװָאטַאק ןופ 30 ,עקָארק ןופ רעטעמ

 -גיא"ענָאגַאװ םענדָאמ ַא ,םישטנעיװשָא ןייק טריפעג ןבָאה ןגעוו עלַא

 טימ ,עיצנַאטס- טּפױה רעד ףיוא ןעז ןענעק ָאד ןעמ טגעלפ לאנָאיצַאנרעט

 | .ייז ףיוא ןטפירשפיוא עקיכארּפש-ןדישראפ

 דיל עקידהמחלמ- ךָאנ יד ןעק סע סָאװ סעיצאקילבופ לָאצ עטסערג יד

 ןעוו .םישטנעיװשָא טעמדיוועג זיא ,ןעיירעדרעמ ןשטייד יד רעביא רוטארעט

 "עג ןָא ,טציא סיוא טעז רעגאל רעד יװ טוג ןקוק נָא זיולב לָאז ןעמ

 "יוט ןענעייל ןרָאּפשרַאפ ןעמ ןעק .סָאּפַאק יד ןָא ,סנוויױא יד ןָא ,ענעגנַאפ
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 ךו בל מ ַא ז

 ןיא ךיז ייב ןצירקנייא טעװ רֶעדעי טעװ ,םישטנעיװשָא רעביא ןטייז רעטנז
 ;רעגַאל םעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןרעפיצ עכעלטע ןורכז

 / +ענעגנאהעג ,ענעסָאשרעד ,עטריזַאגרַאפ ןשטנעמ 120:00
 -ׁשָא ןיא ןענופעג ןעֶמ טָאה (זַאג"טפיג) ןָאלקיצ טימ סענָאגַאװ 0

 וי ,ןפָאלטנַא ןענעז ןשטייד יד יו םעדכָאנ םישטנעיוו
 ןרעװ וצ טקישעגּפָא עטיירג ןענאטשעג ןענעז ןלירב סנטסאקק 0

 - ,ץיווָאטאק ןיא

 .רָאמרעד יד ןופ ןכאז יד טריטרָאס ןעמ טָאה ןלאז-ריטרָאס 25 ןיא
 -עביא יד ןיא ,ןענערברַאפ וצ ןזיװַאב ןשטייד יד ןבָאה ןדאלקס 29 .עטעד
 -ןעמאד 826.255 ,ןעמויטסָאק-רענעמ 348,820 ןענופעג ןעמ טָאה 6 עקיר
 ,סרעגייז ,(14.000) ןענַאװיד רעיש ַא ןֶא ןוא ךיש רָאּפ 42,000 .,ןעמויטסָאק
 רָאה םארגָאליק 7,000 ןוא ךעלטשרעבךָאצ ןעלזדנעּפ ,סיפ וצ סעזעטָארּפ
 ,טלייצרעד סָאװ ,טקַא רעֶלעיציפָא ןַא ןרָאװעג ןענופעג זיא'ס .ןעיורפ ןופ
 ןוא ענעדלָאג 16,325 ןסירעגסױרַא ןעמ טָאה עטריזאגרַאפ 2.904 ןופ זַא
 ןעמ טָאה טייצ ןייא ןיא זַא ,טלייצרעד טקַא רעטייווצ ַא .רענייצ ענעניטאלּפ
 ,דלָאג םארגָאליק 12 ןיא טצלעמשעגרעביא רענייצ שנעסירעגסױרַא יד

 -נעל ענעדישרַאפ ןופ רעהַא טכַארבעג ןענַאב יד ןבָאה 1942-44 זיולב
 .ענעגנאפעג 3,850.000 רעד

 .גונעג

 ייטש טָא .ךיז רַאפ טציא ךיא עז תודע עמוטש יד ןופ לייט ןסיורג ַא
 ,ךיז ייז ןרעדירב ןעגניר עטסָארעצ רעטנזיוט ןיא .ןעלסילש גרַאב ןפיוא ךיא
 םיטאבעלַאב יד :טכַארט ךיא ןוא לטניב ַאזַא רעגניפ ןיימ ףיוא טציא טגנעה
 ןבָאה .קירוצ דלַאב ןעמוק ייז זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ןעלסילש יד טָא ןופ
 -ונעגטימ ןעלסילש יד ןֹוא ןריט יד ,סעזילַאװ יד ,סעפַאש יד ןסָאלשרַאפ יז
 -ץצַארּפרַאפ םעד טביורעצ ןוא טנפעעג ןשטייד יד ןבָאה ןעלסילש ערעייז ןָא ךיוא זַא ,םיטאבעלַאב יד ,טלעטשעגרָאפ טינ ךיז ןבָאה ייז .ךיז טימ ןעמ
 .ןרעייז סטוג ןוא בָאה ןטעוו

 ולימַא ביוא זַא ,ןעמ טסייוו ,תובא רבק ףיוא טמוק ןעמ זַא ,ךעלנייוועג
 ,ןטלאהַאב דרע רעד ןיא ןייבעג ןייז ךָאד רעבָא טגיל ,רטפנ ןטכוזעג םעד ףיוא ָאטשינ זיא הבצמ ןייק

 ,רימ ןבענ טייטש סָאװ ,עדַארג םייח רעטכיד רעד קיטייוו ןיא סיוא טפור ,לאקזחי איבנ רעד םישטנעיװשָא ןיא ןָאטעג רעבָא טלָאװ סָאװ ---
 .טרעדיילשעצ ,טײרּפשעצ ,ןטָאש -עצ זיא ׁשֵא רעד ןוא ,טנערברַאפ --- ַאטשינ ןענעז רענייב יד ןליפַא רָאג שיילפ ןייק רָאנ טשינ ןעוו ,שיילפ ןָאטעגנָא תושיביה תומצע יד ףיוא רע טלָאװ יוזא יו !?לאקזחי איבנ רעד ןָאטעג ,ןימלע-תיב ןקינָאילימ םעד ףיוא ,ָא ד טלָאװ סָאװ ,עגַארפ רעמַאזיורג רעד ןופ רעטפעלּפעג ַא ךיא ייטש
 .עטבעלעגפיוא קירוצ םישודק ןענָאילימ יד רָאפ ךיז ךיא לעטש טָא
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 ײל ס ניי נג רעש טַא ק -ש

 ,ןרָאװעג זיא טלעוװ רעד ןופ סָאװ ,ןעז ןוא ןלירב ערעייז ןֶָא ךיז ןעוט ייז

 .טלדנאוורַאפ רָאװ ןיא ,טייקיטכערעג ךָאנ םולח רעייז טרעװ סע יוזא יו

 ייב טניוו'ס רע ןעעזרעד ןוא ןעלסילש ערעייז ןעמענ עטבעלעגפיוא יד

 .ןגעמרַאפ רעייז טימ טעװעטַאבעלַאב סע רעװ ,ןעגנוניווו יד ןיא ייז

 ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד וװ לקניוװ ןייק טינ ןבָאה עטבעלעגפיוא יד

 םישודק ןענָאילימ יד ןעוו ןוא .ןײרַא טינ טזָאל רענייק ,טּפַאכרַאפ זיא ץלַא

 .רעסעלש ייז ןעניפעג ,תובא ערעייז ןופ דנאל ןופ ןרעיוט יד וצ ןעמוק

 טציא טלָאװ איבנ ןופ קרעוו-םיתמה-תיחת סָאד זַא ,סיוא רימ טמוק

 .ןעוועג הללק ַא זדנוא רַאפ

 רעד לָאז ,םישטנעיװשָא ןיא לאקזחי איבנ םעד טינ ןעמ ףרַאד טציא/

 | | .ןעור שא רעטרעדיילשעצ-

 .ןענָאמפיוא טייקיטכערעג יד -- ןעמוק טעװ טייצ יד ןעוו ןוא

 ןדארעמַאק עכעלטע ענייז ןופ ןוא ןסעה ןופ ּפעק-רעדרעמ יד טימ |

 -בכערעג יד טעװ ,ןלייטרוארַאפ קירטש-הילת רעד וצ טעװ טכירעג סָאד סָאװ

 ךָאנ ,םישטנעיװשָא ןופ ענעבילבעגנבעל ןוא ענעמוקעגמוא יד רַאפ טייקיט

 ' | .ןרעוו טנָאמעגפיוא טינ

 !ןעמוק ט ע װ ןוא ז ו מ  ,ךָאנ ףרַאד גנולָאצַאב יד

 ײֿפ
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 .עיועלשרעניוא ןיא
 .ןעוועג ןדיי לָאמַא ןענעז ָאד ךיוא

 -ַאב טנגעג יד ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד זיב ...המחלמ רעד רַאפ ...לָאמַא

 -עגנָא ןלױּפ ףיוא זיא רעלטיה רעדייא ,רעירפ געט טימ ךָאנ ןבָאה ,טניױוו

 - ,טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא ןוא רעזייה ערעייז ףיוא ןעגנָאהעגפיוא ןיוש ,ןלָאפ

 ,ןטסירעלטיה יד --- ,רעיײרפַאב ערעייז ןייז וצ םינּפ-"לבקמ ,רענעפ-ץיירקנקַאה

 ןקידהמחלמרַאפ ןופ ןטיבעג עטסלעירטסודניא יד ןופ .עיזעלשרעביוא

 .ןידנעב ,םָאטיב ,קסלעיב ,ץיװָאנסָאס ,ץיװָאטַאק ,ןלױּפ ןקיטציא ךיוא ןוא

 ,ןליוק טלעוו רעד ןוא דנַאל םעד ןבעגעג ןבָאה סע ןקירבַאפ סנעמעוו ,טעטש

 עשידיי עסיורג טרירטנעצנָאק ןעוועג ךיוא ןענעז ָאד .רוטקַאפונַאמ ,ןענישַאמ

 רעד וצ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג שידיי םוצ גָארטײב רעייז ,תמא .,םיבושי

 ,טנעמעלע רעד .רעקידוועעזנָא קרַאטש ןייק ןעוועג טינ זיא רוטלוק רעשידיי

 ,רעטרילימיסַא ןַא דנַאלשטיײד ןופ ןעמוקעג זיא ,טייהרעמ רעטסערג ןייז ןיא

 שידיי ַא ..?אנימ אקפנ יאמ ?סָאװ זיא :ןגערפ ןיוש ןעמ ןעק טציא |

 .יןעוװעג ייז ןענעז ןדיי .טּפַאלקעג ָאי רעבָא ךָאד טָאה ייז ןיא ץרַאה

 ,ןליפרעד טזָאלעג סָאד ךיג רָאג ייז ןבָאה ןשטייד יד .קיטכיר זיא סָאד

 םעד ץַארט ,רוטלוק רעשטייד רעד וצ טייקנדנובעגוצ רעקרַאטש רעייז ץָארט

 רעד ןופ רעגריב רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד ןופ ךס ַא סָאװ

 יד סָאװ ,םישטנעיװשַא ןיא ךָאד ייז ןענעז --- ,טעטילַאנָאיצַאג רעשטייד

 יד ןיא ,דרע רעשיזעלשרעביוא רעד ףיוא טיובעגסיוא ןבָאה ןטסירעלטיה

 צלַא טימ ךיילגוצ ,(1942 ץרעמ 20) ןרָאװעג טקישעגקעװַא סעירָאטמערק

 טיובעגטימ ןרָאי רעטרעדנוה ןבָאה סָאװ ,עיזעלשרעביוא ןופ ןדיי יד ,ןדיי

 רעד ,דנַאל סָאד עכלעוו טימ ,ןגייווצ-עירטסודניא עלַא יד ןפַאשעגטימ ןוא

 | ןרָאװעג טניושעג טינ ךיוא ןענעז ,טריצלָאטש טָאה טיבעג

 -שרג 5 - 6 ןיא טרירטנעצנָאק ,םיבושי עשידיי עניילק ָאד ןענעז טציא

 טָאטש רעסירג רעד ןיא ,עיזעלשרעביוא ןופ רעטנעצ ןיא .טעטש ערעס

 לָאצ עשיטקַאפ יד .ןדיי 1,500 ייב טרירטסיגערַאפ ןענעז ,ץי װָא ט ַא ק

 ןענעז עכלעוו ,ןדיי עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענעז סע .ערענעלק ַא זיא

 ןופ ךָאנ ןבעל עכלעוו ,ןדיי ןענעז סָאד ,טרירטסיגערַאפ טינ טעטימָאק ןיא

 ריא טפערט רעמָאט ,ןקאילַאּפ יװ ,ןריּפַאּפ עשלַאפ ףיוא ןָא עיצאּפוקַא רעד

 טריפ רע סָאװ ,טנוה ןװָאסַאר ַא טימ רעגריב ןטנאגעלע ןַא סאג ןיא לָאמַא
 קדוב ַא טוג רעגריב םעד לָאז ןעמ ןעװ זַא ,ךייא ןעמ טגָאז ,םיוצ ַא ףיוא
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 יק ס ניי ג ר עש ט ַא ק .ש

 ןריצַאּפש טפָא ןגעלפ ןדיי עכלעוו טימ ,טניה יד .ידוחי ַא רע זיא ,ןָאש
 ןעניימ טציא ךיוא .טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצּפָא ןשטייד יד ייב טגעלפ
 .ייז ףיוא ןענעקרעד טינ ךיז לָאז ןעמ הלוגס ַא סע זיא "רעירַא; יד טָא

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןקידעבעל ןייק ןופ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 -עיֵאו ןיא טקיטפעשַאב ןענעז ןדיי 100 רעביא .ןייז טינ דייר ןייק ָאד ןעק
 ענעדישרַאפ ףיוא לייט רעניילק ַא .טעטימָאק ןשידיי ןשיטָאטש ןוא ןשידָאװ
 -ַאֹפ ףיוא ט ְךַא װ ל ײ ט ר ע ט ס ע ר ג ר ע ד .ןטמַא
 ןופ | ט ײ ק כ ע לג ע מ ע ר ע ס עב ףיו א ,ןרי ּכ
 ,"הלצה דעופ רעד ָאד זיא טיבעג םעד ףיוא ויטקַא .עיצ ַאר גי מ ע
 םעד ףױא טלַאפ גױא סָאד .ץיװָאטַאק רענייש רעד רעביא רימ ןרעדנַאװ
 גנוטייצ יד ָאד ךיז טניפעג טציא .עגָאגאניס רעטרימרָאפער רעד ןופ ןינב
 -עז ייז ,טינ ךיז ןעעז ןשטייד ןייק .?אשטינטָאבַאר אנובירט, .ר .ּפ ,ּפ ןֹופ
 רעדיװ זיא ץיװָאטַאק .ײמרַא רעיז טימ ךיילג ,ןפָאלטנַא טָאטש ןופ ןענ
 ,ןייז טינ טרָאד ןיוש טעװ ןבעל שידיי ןייק רעבָא ,שיליוּפ

 ןסיורג ןיא ןענעז רימ ןוא ןישַאמ טעטימָאק רעד טימ העש רָאּפ ַא
 סָאד סָאװ ,טינ סָאד סייוו רעוו .(ץילעיב) ק ס ל ע י ב רעטנעצ-סקירבַאפ
 לקיטש עטוג ַא ,גוצנָא ןַא ףיוא ףָאטש רעצילעיב לקיטש עטוג ַא סניוזא זיא
 לקיטש קידהמחלמ-רַאפ ַא ןגירק ָאד ןעמ ןעק טציא ךיוא .טנווייל רעצילעיב

 וליפָא ריבג ַא ןייז ףרַאד ןעמ ןוא עכיוה רעייז רעבָא ןענעז ןזיײרּפ יד .ףָאטש

 טָאטש ערענעלק ַא .גנוטעבראסיוא רעקיטציא רעד ןופ לקיטש ַא ןפיוק וצ
 שטָאכ ,ןבעל שידיי וויטקַא ןַא קסלעיב ןיא רעבָא טריסלוּפ ,ץיוװָאטאק יו
 ַאד (ןדיי 7.000 -- המחלמ רעד רַאפ) .עבלעז יד זיא רעניווװנייא לָאצ יד

 טרָא ןַא ףיוא ךיז ןענרעל עכלעוו ,עכעלטנגוי 25 רַאפ םייה ַא ןַארַאפ ןיא
 יד ,(ןקירבַאפ יד ןיא ךיוא ןיוש ןריציטקַארּפ עקינייא) ךַאפ-יירעבעוו םעד
 וװ ,ןערטנעצ יד ןענעז "דוחיא, ןוא "הינודרוג, ןופ םיצוביק עשיצולח ייווצ
 עכעלסילשסיוא יד ךיוא ןענעז םיצולח יד .טנגוי עשידיי ךיז ןעלמַאז סע
 .ןקירבַאפ רוטקאפונַאמ יד ןיא רעטעברַא עשידיי

 -עגנָא טרעוו סָאװ ,םייה:רעדניק סָאד טכַאמ קורדנייא םענייפ רָאג ַא
 םירױטקָאד עטנאקַאב , י ַא מ ַא ק רעטכָאט ןוא רעטומ רעד ךרוד טריפ
 ָאד ךיז ןבָאה .ןטנַאק ענעדישרַאפ ןופ ןארַאפ ָאד ןענעז רעדניק .ענליוו ןופ

 ַא ןיא ייז ןעמוקַאב גנודליב עראטנעמעלע יד .טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םעד
 .דניק ןדעי ןופ סױרַא ךָאד ךיז טליפ גנואיצרעד עשידיי ,לוש רעשיליופ

 ,בורח זיא זיוה עקילייה סָאד .טנערברַאפ ןשטייד יד ןבָאה עגָאגאניס יד
 -ַאנַא טרעװ סע וװ ,זיוה-רוטלוק ןיא ןטנאירטַאּפער ןופ לַאז רעד

 ןיז טימ ןָא טדניצ עדַארג .טקַאּפעג זיא ,טנװָא ןַא זדנוא רַאפ טרישז

 .רערעהוצ יד ןופ טימעג עטמותירַאפ סָאד עדער רעלופטנעמארעּפמעט
 טגָאז -- 'רעבירש עשידיי קסלעיב ןיא ףיוא ןטערט לָאמ ןטשרע םוצ;
 | | ,רעציזרָאפ רעד
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 דוב מַאז

 -וקעג --- ,רעצילעיב ןעגעז רעניווװנייא עשידיי יד ןופ טפלעה ַא ייב |
 -נָאק ַא ןָא ןטלַאה ייז .דנאברַאפנטַאר ןופ ןרעגאל ןופ רעהא ייז ןענעז ןעמ

 רעכיא טײרּפשעצ ןענעז סָאװ ,רעצילעיב טרעדנוה עכעלטע יד טימ טקַאט
 -- טָאטש רעטייװצ ַא ןופ קירב ַא ּפָא טליײט ץילעיב ןופ .טלעוו רעד רָאג

 ןטלָאװ לָאמניײק יװ ,ָאטשינ ללכב ןױיי ןייק טציא ןענעז טרָאד .עוואלעיכב

 .ןעוועג טינ ָאד ייז

 ןיא קירוצ געוו ןפיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז גָאט ןקידנגער ַא ןיא
 ױזַא ,רעגַאל רעד . ם יש ט נ ע י װ ש ַא רעגַאל ןטיױט ןיא ץיװָאטַאק

 ַא טָאטש ַא) טָאטש עטסכעלרעדיוש יד זיא ,וליפַא טציא סיוא טעז רע יו
 ,(!ןשטנעמ ןָאילימ 5 יד ןעגנערבוצמוא ןרָאװעג טיובעגסיוא ָאד זיא עצנַאג
 רעזדנוא ןכַאמ רימ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןענעק ןשטנעמ סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא

 רימ סָאװ ,ץלַא קידנעעזוצ ,ןעמוק טנעקעג טינ ךיז וצ ,געוו ןקידרעטייוו
 ייוצ ןיוש זיא סָאװ ,טָאטש-ןטױט רעד ןיא .םישטנעיװשָא ןיא ןעזעג ןבָאה
 וו .ךעלטעטש ןוא רעפרעד ךרוד ןרָאפ רימ .טקעיבָא-ייזומ ַא זיולב רָאי
 -ָאּפַאק עגנַאל ןיא ןדיי .ןדיי סיואכרוד טניווװעג המחלמ רעד רַאפ ןבָאה'ט
 ערעיײז ןוא ייז זַא ,טניימעג ןבָאה סָאװ ,עמורפ ןדיי ,תואּפ טימ ,סעט
 טעװ ןעמ ןוא ןטייצ ערעסעב ןבעלרעד זיא סע ןעװ ןלעװ רעדניק-סדניק
 ,רעטייוו ץעגרע ןרָאפקעװַא יצ ,ָאד יצ ,ןבעל רעטייוו

 רעבָא ,ץ ע י װ ַא נ ס ַָא ס ןיא בושי רעשידיי רעד זיא רענעלק
 ןעניוו ןדיי 1.000 ייב .עיזעלשרעביוא ןופ רעטסשידיי רעד ,רעטקאּפמָאק
 רמושה :םיצוביק) םיצולח 200 ייז ןשיווצ (!המחלמ רעד רַאפ 35.000) .ָאד
 -ניא עלַא ךיז ןטלַאה ןדיי יד .(דוחיא ןוא ןויצ ילעוּפ עקניל ,רורד ,ריעצה
 ,ץעיװָאנסָאס ןיא טינ ןיוש רעבָא ,תילכת ַא ןופ ןטכארט ןוא םענייא

 ןד יי עט לי צ ע ג 20 .טינ ןיוש רימ ןרָאפ ןי ד נ ע ב ןיא
 ,ה לי ה ק רע ס יור ג רע ד ןופ ןביל בע ג ןענעז
 !ט נז ידו ט 6 0 טל ײצ ע ג ט ָא ה ס ַא װ

 ןלױּפ זַא .ם ַָא ט י ב זיא ליטס ןשטייד ןטכע ןיא ,טָאטש ענייש ַא
 רעטנזױט טָאטש רעד וצ ןעיצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג טײרפַאב זיא
 רעבָא ןדיי ןַאמ 6.000 ייב טלייצעג ןיוש טָאה בושי רעשידיי רעד ,ןדיי
 א רַאפ טשרעוצ טנכערעג ךיז טָאה סָאװ ,םָאטיב .ןייז ןעמאזוצ ןעקנעב
 -עג ערה ןיע ןא לָאמַאטימ ןעמ טָאה ,ןעניווװ ןענעק ןדיי וװ ,טרָא ןקיאור
 ךיז ןוא ןדיי ףיוא ןלאפרעביא עירעס ַא טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןבעג
 טלייצ ןוא רענעלק ןרָאװעג זיא בושי רעד .ןדרָאמ עכעלטע טימ טקידנעעג
 ןשידיי םעד .קירוצ רָאי בלַאה ַא טימ יװ ,טפלעה ןייק טינ וליּפַא ןיוש

 יד ָאד ךיוא ןפַאשַאב ,ןארַאפ זיא סע לפיוו ףיוא ,טָאטש רעד ןופ *ןעזסיוא;
 רעקיטכַאנ רעד ןיא טפָא ןיירַא ךיז ןסייר סָאװ ,םיצולח טרעדנוה עכעלטע
 ,רעדיל-גנארד ןוא-םערוטש ערעייז טימ טייקליטש

 .דנוא ךָאנ ,זדנוא רַאפ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,טעקנַאב רעד
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 ּיוק ס ני גר עש טַאק .ש

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,בוטש ןיא ןקילעז 'ח ייב ,טירטסױרַא רעז
 ןקיטניה ייב רעבירש ןשידיי ןופ לָאר רעד ןגעו עיסוקסיד רעקיטפעה
 | | .גָאט

 םיכסמ ןֿבָאה עלַא ןוא ןעירשעג עלַא ןבָאה --- !קיטילָאּפ ןָא רָאנ --

 | | - ..ןוא ,ןעוועג
 -- רענדער יד ןופ רענייא טקידנעראפ -- ,םעלַא םעד בילוצ.,, ---

 סָאד ןפלעה ףרַאד רעביירש רעשידיי רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ ןזומ

 !לארשי:ץרא רעיירפ ַא רַאפ ףמַאק ןיא קלָאפ עשידיי
 ַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- !טדערעגּפָא ָאד רימ ןבָאה קיטילָאּפ ןָא -----

 וי יי .רענגעק

 -דער רעד טרעדנווװרַאפ ּפָא ךיז טפור --- ?קיטילָאּפ ָאד טדער רעוװ --- = |
 יוזַַא ביוא ?קיטיל ָא פ זי א ל א ר ש יי ר א -- ,רענ
 יײק י טיל ָאפ ך יו א ,ןק אילָא פ רַא פ ןליוּפ זיא

 ןעקנאדעג יד ןליפ וצ ידכ ,ןייז טינ רעקיטילָאּפ רעסיורג ןייק ףרַאד ןעמ

 .עיזעלשרעביוא ןיא ך י ו א ןדיי בור סָאד ןכוז סע סָאװ ,ןגעווסיוא ןוא
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 סרענייניצ עטצעל יד

 יד. .המחלמ רעד תעב ןרָאװעג טרידראבמָאב טינ טעמכ זיא שזדָאל
 רעד רעביא ןפרָאװעג ןבָאה רעילפ עשיטעווָאס סָאװ ,סעבמָאב עכעלטצ
 24 ַא טכַאמעג בורח ןבָאה ,רעטילימ ןשטייד ןופ ןטערטּפָא ןרַאפ טָאטש
 ,טולַאב ןוא טָאטשטלַא רעביא טרעדנַאװעג בָאה ךיא ןעוו ,ךָאד ןוא רעזייה
 ףיוא ןבָאה ,המחלמ רעד רַאפ ןלײט-טָאטש עשידיי עטגױװַאב ןטסרעמוצ יד
 -וקעגרָאפ ןטלָאװ סָאד יװ ,קורדנייא םעד טכַאמעג רעזייה ןוא ןסַאג יד רימ
 עשירעטילימ עקיטכיוו ןעוועג ָאד ןענעז'ס זַא ,ןטכַאלש טרעוװש עסיורג ןעמ
 ןרעטשעצ טלָאװעג טָאה אנוש רעד סָאװ ,ןטקעיבָא

 .רעטײלגַאב ןיימ סױרַא ךימ טריפ תועט ןופ
 -עז ָאד -- ןלאפעג ָאד ןענעז -- רע טגָאז --- סעבמָאב ןייק טינ --

 -גוניווו עטושּפ ןעוועג ןענעז ָאד ,ןעוועג טינ ןקירבַאפ ןייק טעמכ ןליפַא ןענ
 המחלמ רעד ןיא ןוא ןדיי המחלמ רעד ר ַא פ טנױװעג ןבָאה'ס וװ ,ןעג
 .ָאטעג רעשזדָאל יד ןעוועג זיא ָאד .ןדיי

 טינ ךיא ןעק -- !טכַאמעג בורח ױזַא ץלַא סע טָאה רע ָאט --
 ,ןייטשרַאפ

 רעד ךָאנ .גנורעקלעפַאב עשיטָאטש יד סע טָאה טכַאמעג בורח --
 ןרעביא ןָאטעג זָאל ַא םלוע רעד ךיז טָאה ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ עיצאדיווקיל
 ,רעביטש יד ןופ ץלַא ןגָארטעגסױרַא טשרעוצ ןעמ טָאה ,תורצוא ןכוז ָאטעג
 סעגָאלדָאּפ יד ,ןכָארבעצ טנעוװ יד ,ןעמונעגרעדנאנופ רעמעדיוב יד םעדכָאנ
 ,,,ןסירעגפיוא

 םעד טָא טכַאמעגנָא ןוא ןלאפַאב ָאטעג םעד יז ןענעז ןקירעשייה יו
 .ןברוה

 ,שודָאל ןשידיי ןופ ץרַאה ןיא תוברוח יד ןשיוצ טציא רימ ןרעדנַאװ | / יד
 .רַאפ יד ןיא ?ןָאטעג לָאמַא ךיז טָאה ָאד סָאװ .געט בוט-םוי עשידיי

 -םוי ןעועג ,טייצ רעד ןיא זיא סַאג סיאבג יכדרמ ןופ ךעלביטש ענעדיש
 -עז סָאװ ,סהיוול עשידיי יד וליּפַא .טריצעגסיוא ןוא טצוּפעגסױא ,קידבוט
 רעד שטָאכ ,רעטסױלק ַא ןדיימוצסיוא ידכ ,ןעגנַאגעג סַאג רעד ךרוד ןענ
 ןעזעגסיוא געט-בוט-בוט ברע יד ןיא ןבָאה ,ןעוועג רעטנענ טרָאד זיא געוו
 | .שרעדנַא

 רעד ןיא ,לסעג-יקסראנילמ ןלָאמש םעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ןוא
 ,קילב ַא רָאנ טספרַאװ וד ווו ,םוטעמוא ,לסעג-רעפעפ
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 יק ס ניי ג ר ערשט ָא ק/ 0

 :רימ ןענעיל דליש ַא ףיוא ...בורח .טסיװ ןוא טסוּפ ָאד זיא טציא

 טציא .טעטכינרַאפ ןעמ טָאה רעירפ .*טולַאב ןעיובוצפיוא טעטימָאק,

 ,ןטייװצ  ַא ןוא זיוה ןבורח ןייא ןשיװצ קידנעייג ןוא .ןעיובפיוא ןעמ ףרַאז

 .רענייגיצ ןופ טסענ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה

 -עלאפעצ ַא ייב ןפָאלעגמורַא ןענעז ןגרָאמירפ ןקיטסברַאה ןטלַאק ןיא

 "עג ךיז ןבָאה לייט .רענייגיצ-רעדניק ,ךעלדמעה עזיולב ןיא ,הברוח רענ

 ַא םורַא ןסעזעג ןענעז עקירעביא יד ןוא ,ערעדנא יד טימ ענייא טליּפש

 :לפָאטרַאק עטקַאבעג ןסעגעג ןוא רעייפ

 .סעומש ַא ייז טימ ןעיצרַאפ ךיא ווורּפ --- ?עטַאט רעייא זיא ווו ---

 .לָאמאטימ עלַא ןרעפטנע --- טעגרהרעד םיא ןבָאה ןשטייד יד ---

 ירעפטנע רעטנעָאנ רעטנאקַאב-טלַא ןַא .ירב ַא טוט ןצרַאה ןיא

 .רעטייוו ךיא גערפ --- ?עמאמ יד ןוא ---

 !טעגרהרעד ךיוא ---
 ?ךייא טימ ָאד זיא רעוװ ָאט ---

 יד זייווקיצנייא ןרעפטנע --- !ישעדייז ַא ,רעטעפ ַא ,רעטסעווש ַא ---

 .רעדניק
 .טבעל ריא יװ ,ןעז ליוו ךיא ,ייז וצ ןײרַא ךימ טריפ ---

 -עג גנאל ןוא רימ ףיוא טקוקעג יורטוצמוא טימ ןבָאה רעדניק יד

 :שטנעמ רעדמערפ רעד ייז ןופ ןלעװ ןעק סָאװ ,טכַארט

 ןכָאװ רָאּפ ַא טימ זיא טָא .ףיורעד טכער טאהעג עקַאט ןבָאה יז ןוא

 ןסױרג ַא טימ סױרַא *ינאווָארטסוליא סערּפסקע; גנוטייצ עגיה יד קירוצ

 יײצ יד ,ײז סע טײג טציא ,*שזדָאל ףיוא עיזַאװניא - רענייגיצ; ;םרַאלַא

 ,סױרַא םעקָאב ,רענייג

 ַא וצ ּפערט ענעכָארבעצ ףיוא ,ךיז וצ טריפעג רימ ייז ןבָאה ארומ ןיא

 ַא טימ ,רעטצנעפ ענעכָארבעצ טימ לזייה ןיילק ַא ןיא ָאד ,ףורַא םעדיוב

 ןגיל ָאד ,ייז ןעניוװ ָאד ,ןײרַא טנגער סע ןענַאװ ךרוד ,עילעטס רענעכָארבעצ

 "יוװ רענייגיצ קילדנעצ ייווצ ייב .עגָאלדָאּפ ןפיוא רעוו .ןטעב ףיוא רעוו יז

 .טינ בורק ןייק סמענייק זיא רענייק רעבָא ,ָאד ןענ

 עגנוי ַא טגָאז --- קיצנאווצ ןופ החּפשמ ַא ןופ ענייא ןבילבעג ןיב ךיא

 ךרוד עלַא ןענעז עקירעביא יד --- .טסורב רעד ייב דניק ַא טימ ןירענייגיצ

 .ןעמוקעגמוא ןשטייד יד

 ךיז טפור --- רעגניפ ַא יװ ,ןײלַא רענייא ןבילבעג ןיב ךיא ךיוא ---

 יועמונעגוצ רימ יז ןבָאה ,ןעמעלַא ,ןעמעלַא .רענייגיצ רערעטלע ןַא ּפָא

 "גייק רָאג ןטלָאװ ייז יװ .טנָאמרעד טינרָאג יז ןגעוו טָאה טלעוו יד

 ןופ ןטילעג ןבָאה עכלעוו ,רעקלעפ עלַא ןשיװצ ןוא ,טריטסיזקע טשינ לָאמ

 יד ךיז ןָאמרעד ךיא .עשרענייגיצ סָאד ןעוועג ךיוא ךָאד זיא ןשטייד יד

 רעניײגיצ ךיא ןענעז דיי ףיױא געיעג ןטימ ךיילגוצ יוו ,23 ןרָאי

 טרָא ןפיוא ןוא ןרעו טּפַאכעג ןגעלפ ןרָאבַאט עצנַאג .ןרָאװעג טניושעג טינ
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 | ךדובנפַאז

 ,רענייגיצ יד ןלייצרעד ,ױזַא .ןסָאשעגסיוא ןרעוװ ייז ןגעלפ רעדלעוו יד ןיא
 ,ןלױּפילארטנעצ ןיא ןעוועג ךיוא זיא

 -אטשעג יד ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט רָאנ טינ ,ןשטייד יד רָאנ טינ
 רענייגיצ יד ףליה וצ ןעמונעג רענייגיצ עשיליוּפ יד ךָאנ געיעג ןיא טָאה ָאּפ
 ןבָאה ןרידנומדָאּפַאטשעג ןיא ענעוטעגרעביא .ןעינעמור ןוא דנאלשטייד ןופ
 ,ךעלטעטש עלַא רעביא טגָאיעג רענייגיצ עשינעמור ןוא עשטייד יד ךיז
 / .רענייגיצ עשיליוּפ יד ,רעדירב ערעיײיז ךָאנ רעדלעוו יד ןיא ןוא רעפרעד

 רעביא ךיא סייר -- ?המחלמ רעד רַאפ ןעוועג ריא טייז לפיוו ---
 י ר :עטכישעג עקיליורג רעייז

 ןענעז רימ רעבָא ,טכַאמעג טשינ גנולייצ ןייק לָאמניײק ןבָאה רימ ---
 ,ןלױּפ ןיא זיולב רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא ,לָאצ עשּפיה ץנַאג ַא ןעוועג

 ?ןעמוקעגמוא ןענעז רענייגיצ לפיוו ןוא =
 ןיא זיולב זַא ,טסווורעד גנאל טינ ךיז רימ ןבָאה ןלעווק עשטייד ןופ ---

 רעבָא ןענעז סָאד .רענייגיצ 2.600 ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז םישטנעיוושִא
 ןענעז סע .ןרעגאל-טיוט עלַא ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רימ ,ןריציפָא עשטייד
 טלייצרעד ,רימ .רענייגיצ רַאפ ןרעגאל-סטעברַא עקילייווטייצ ןעוועג ךיוא
 רעגאל-סטעברַא ןשירעניײגיצ ןיא ןעוועג ןענעז ,רענייגיצ רערעטלע רעד
 ןענעז ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ךיוא ,סַאגעשנעג רעד ףיוא עשרַאװ ןיא
 רענייגיצ רַאפ זיא ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא .רענייגיצ ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא
 .ָאטעג רעטמױצעגמורַא לעיצעּפס ַא ןעוועג

 ַא ללָאטש טימ ּפֶא ךיז טפור --- עקנאזיטרַאּפ ןיא ךיוא רעבָא --
 | ,ןעוועג רימ ןענעז -- רענייגיצ רעטייווצ

 ןעװעג ןענעז סע רענייגיצ עשידלעה ַארַאפ סָאװ ,ייז לייצרעד ךיא
 -ייד יד יװ ,רעדלעוו עשיסור-סייוו יד ןיא רענאזיטרַאּפ יד ןשיװצ זדגוא ייב
 יו ױזַא ,רענאזיטרַאּפ-רעניײגיצ יד רַאפ טאהעג ארומ ןבָאה סנטסָאּפ עשט
 -סיוא ןיא ןקָארשרעדמוא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רענאזיטרַאּפ עשידיי יד רַאפ
 ייֵז ףיוא ןבָאה ןרידנַאמָאק יד סָאװ ,סעבַאגפיוא עטסכעלרעפעג יד ןרימ
 .טגײלעגפױרַא

 -ניק יד ,לביטשי-ָאטעג ןבורח םעניילק ןיא רענייגיצ יד ץלָאטש ןענעז
 טימ סיוא רימ ןרעה ןוא רימ םורַא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ךעלרעד
 | .שודיח

 טסיבַא ןארַאפ טציא ןענעז ,ייז ןלייצרעד ,רעטילימ ןשיליױּפ ןיא ךיוא
 זיא יקסנאגיצ ףלָאדור ,רענאזיטרַאּפ יד ןופ ףיילג ןעמוק ייז .רענייגיצ
 רעד רעטנוא הנחמ-רענאזיטרַאּפ רעשיליוּפ רעד ןשיװצ טמירַאב ןעוועג
 רעד ןיא ריציפָא ןַא ףלָאדור טציא זיא .ירַאש רידנאמָאק ןופ גנוריפנָא
 זיא ןוא ןײלַא רענייא רעגניפ ַא יו ןבילבעג זיא רע ךיוא .ײמרַא רעשיליופ
 ,טינ רָאי 22 ןייק ךָאנ

 ,רענייגיצ עקיטיוה-ןיורב יד ןעגנוזעג ןבָאה לָאמַא ,לֶאמִא
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 יק ס ניי ג רע ש ט ַא ק .ש

 .ןבעל סרענייגיצ םעד זיא קיטכיל

 .ןבעג טינ זניצ ןייק רסיק םעד ףרַאד רע

 ךיוא יז ןלָאצ רעבָא ןזניצ/ ןָאטשינ םירסיק ןייק סואל ןיוש ןענעז

 וצ טָאטש ןופ ,דלַאװ וצ דלַאװ ןופ ץלַא ךָאנ ןרעדנאוו ייז .טינ טציא

 ץלַא זיא טכַארט-רעדיילק רעייז .ןגעוו עלַא ףיוא ,ןכאילש עלַא ףיוא ,טָאטש

 יד .זדלַאה ןפיוא ןלערַאק עקידנעלב יד טימ דיילק עטמולבַאב עגנַאל סָאד

 ךור ךיז ןופ סױרַא טזָאל .רענייגיצ ןטסטלע םייב עקייפ עצרַאװש עגנַאל

 .ןעמיוק ַא ןופ יו

 ,עיזעלש ןיא טציא ןארַאפ ןענעז לסיבָא ןבילבעג רימ ןענעז קינייוװ ---

 רעטייוו ךיוא רימ ןלעװ ,ןבעג טָאג טעװ .ץלַא סָאד .עשרַאװ ןיא עטלייצעג

 ןוא טצפיזעגּפָא ףיט טָאה רע ...הרצ עּפַאנק ַא ךיוא זיא ,טינ ביוא ןוא ןבעל

 | .ייזדנוא ךָאנ ןעקנעב רעבָא טעװ ןעמ --- טקידנעעג

 ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ ךעלסעג עבורח יד ךרוד קירוצ ןעגנאגעג ןיביכ

 ןשידיי ןופ ןלייט עטסקידעבעל יד ,ץאלּפ רעטולַאב רעד ,סאג עלָאמש יד

 רעד ןעוועג ךיוא זיא ןטנגעג יד ןיא ָאד ץעגרע .טציא טיוט ןענעז שזדָאל

 עלַא ףוס ןבלעז םעד טאהעג ןבָאה סָאטעג עדייב .רענייגיצ רַאפ ָאטעג

 ןרעטאלפ יז ,ןעמאזוצ ןרעטַאלּפ תומשנ עלַא ןוא קילייה ןענעז תונבדק

 -סיוא ןַא ןיא ןלָאז ,ןבילבעג ןבעל ןענעז עכלעוו ,יד זַא ,הליפת ןעוט ןוא

 .ןבעלסיוא ןרָאי ערעייז טלעוו רעטזיילעג
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 ףנַאלשטײד ןיא ןרענַאל"הטילּפה תיראש יד רעביא

 קלטע ןופ דרע רעד היא
 ןיא ןעמוקעג :ליצ ןיימ טכיירגרעד ךיא בָאה ןטייקירעווש עסיורג ץָארט

 יי ַא ןופ םיבושי עשידיי יד ןופ ךעלטשער יד יװ ןעזעג ןוא ,דנַאל"קלמע
 .ןבעל רעדנעל

| 
 ןבָאה ,רעטקישעג ןייק טינ םענייק ןופ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא שטָאכ

 ןופ ,ק .צ ,טגיָאשוד רעד יװ) סעיצוטיטסגניא עכעלטפַאשלעזעג עגיה יד ךָאד
 דיא ידכ ךוזַאב ןיימ טצונעגסיוא (ץנעגַא עשידיי יד ןוא ןדיי עטײרפַאב יד
 א ןרעה וצ ןרַאג סָאװ ,ןדיי יד רַאפ ןטערטסױרַא ןרעגַאל ייד ַא ןיא לָאז
 | ,טרָאװ שידיי שירעלטסניק

 לָאז ךיא יצ ,טקפסעג קרַאטש טשרעוצ בָאה'כ ןגָאז ךיא זומ תמא םעד
 -שג טָאה ךיא לייוװ ,ןרעגַאל יד ןיא ןטערטוצפיוא גַאלשרָאפ םעד ןעמעננָא
 -רַאפ ןופ) רעקיטרַאנדײשרַאפ ַא םוטעמוא זיא םלוע-רערעהוצ רעד זַא טסווװ
 -עג ןטלעז טינ ןעק רעבירעד ןוא (ןטעטילַאטנעמ ,ןכַארּפש ,רעדנעל ענעדיש
 -וצנֲא ןבעג רימ ןלָאז עכלעוו ,"ןזירּפרויס, עמענעגנא טינ ענעדישרַאפ ןעש
 ,קיטיינ טינ ָאד זיא טרָאװ ןיימ זַא ,שינערעה

 זַא טגייצרעביא ךימ ןבָאה עניימ ןטירטסױרַא עטשרע יד ןיוש רעבָא
 -ענרוט םעד ןיוש בָאה ךיא ןעו ,טציא .טסיזמוא ןעוועג זיא רעטיצ ןיימ
 ןוא רוטלוק רַאפ םוירָאטקעריד, רעד טעברַאעגסױא טָאה סע סָאװ ,ןַאלּפ
 הטילּפה-תיראש יד זַא ןגָאז טסיירד ךיא ןעק ,טריפעגכרודַא --- ?גנואיצרעד
 דוככ ַא ןיא סע ןעמעװ רַאפ טנעמעלע רעטפַאהרעטסומ ַא ןענעז רערעהוצ
 ,ןטערטוצפיוא

 ;ןסעגרַאפ טינ לעוו'כ

 ןיא ריט ייב ןענַאטשעג ןדיי רעטרעדנוה ןענעז ,םייהנעדייה ןיא יו
 .םעגיימ טרָאװ ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא לַאז ןטלופרעביא ןופ רעטצנעפ

 רעד ןיא רעמינּפ-רעדניק ענעטכיולעצ יד טימ רעדיװ ךיז ךיא עז טָא
 ןבירשרַאפ לָאז .תבשיגנוע םעד ףיוא ןעגנילסעה ןיא עירָאטַאנַאס-רעדניק
 רַאפ טרָא ןַא ףיוא טרָאד בָאה ךיא סָאװ לדיל סָאד ןובשח רעייז ףיוא ןרעוו
 -קעריד רעד ,ךעלרעדניק יד ,ייז .טנרעלעגסיוא יז ךיילג ןוא ןבירשעגנָא ייז
 -וטב יד שטָאכ ןוא טריריפסניא םעד וצ ךָאד רימ ןבָאה ,רעיצרעד יד ,רָאס
 ,ןרָאװעג טקלעװרַאפ געװ ןיא ןענעז ,טקנעשעג רימ ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמ
 | ,רעדנַאװ ןקידרעטייוו ןיימ ןיא ןצרַאה ןיא ךָאד ייז ןעילב

 -ּפַאצרַאװש עניימ ןיא ןעלקניפ-ןגיוא רעטרעדנוה ךָאנ ךיז ןעלגיּפש סע
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 יד .לָאטיּפש גניטואג םעד ןופ לַאז ןיא רערעהוצ עטלמַאזרַאפ יד ןופ ןעל

 יד ןסעגרַאפ וצ טינ -- ךאלב הרוּפצ ןופ רעטרעװיץרַאה עטרַאצ עליטש

 שידיי ַא ךָאנ ךױוא טפַאשקנעב רעקידמולח ןיא ןטרַאװ עכלעוו ,םיאלוח

 ןכוזַאב וצ ךייא לָאמַא ךָאנ טייצ ןעמ טמענ וװ .ןרערט זיב טריר --- טרָאװ

 ?עניימ דניירפ ןוא םירבח ערעייט
 -סיוא רעגַאב ןיימ לעװ ךיא זַא ביולג'כ ןוא) ןלעװ ךיא טלָאװ .סיוועג

 ןרעה ךיוא ךימ ןלָאז סע ידכ םייָחפייל ןיא ךיוא לֶָאמַא ךָאנ ןעמּוק (ןריפ

 טימ לַאז ןטלופרעביא ןיוש ןופ קייטִצ ןײגקעװַא טזומעג ןבָאה עכלעוו ענעי

 | ,רערעהוצ

 ןעמוק טינ ךיוא ךיא לָאז ,עגַארפ ַא ןײלַא ךיז ךיא לעטש .,סָאװרַאפ ןוא

 טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,לעטטא ןיא ןדיי עקירעביא יד וצ

 ?ןרעה וצ ךימ ידכ ,עעזרעבאג ןייק שזַא ןּפעלש ךיז ,ייז ןופ לייט ַא יוװ

 עלַא יד ןופ םלוע ןקיּפעק-טנזױט רעביא םעד ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יו

 -כעל ,גרעבמאב ,ףראדנעגעד ,קעסליוו ,םייהסדניוו ןיא ןלַאז עטלופרעביא

 יד ןיא ,דלַאװנרעפ ןיא רערעהוצ ליפ ױזַא ךָאנ ןוא ,גניקאפ ייב טאטשדלאוו

 ירעסאוו ,םלוא ,לאהנעכייר-דאב ןופ רערעהוצ רעטרעדנוה ליפ יד ןוא ,דלעפ

 .ערעדנַא ןוא גרעבסדנאל ,גניפאדלעפ ,ןעגניפלאה

 םוטעמוא זיא רערעהוצ עניימ טימ טקַאטנָאק רעד זַא טליפרעד כָאה'כ

 טימ .האנה טימ ןוא י י ז ףרַאד ךיא .רערַאבסיײרעצ-טשינ ַא ,רעגנע ןַא

 ךיא יװ ,טפמעקעג ןבָאה ןדיי ױזַא יו לייצרעד ךיא יוװ ייז ןרעה גנונַאּפש

 -עװ ,רעדיל עניימ ריטיצער ךיא יװ .,ןעגנולײצרעד-רענַאזיטרַאּפ עניימ ןעייל

 סע סעידָאלעמ סנעמעוו ,טנגייארַאפ ןיוש טָאה קלָאפ סָאד סעידָאלעמ סנעמ

 ינַאט ןירעלטסניק יד ריװַאלק ןפיוא טריפעגסיוא טרַאצ ןוא ןיד ױזַא טָאה

 ,ןאמוארג
 ןיא רעגַאל רעדנַא ןַא ןיא ןטָארטעגסױרַא גָאט ןדעי ךיא ןיב ורּפָא ןָא

 סָאװ ןעגנוטערטסױרַא 24 טַאהעג ןרעגַאל 20 ןיא ךיא בָאה םורַא ױזַא

 ,רערעהוצ 11.000 רעביא ןעמונעגמורַא ןבָאה

 ןשינעגעגַאב ףיוא) טנעיילעג ןעגנופַאש עניימ ךיא בָאה גניפאדלעפ ןיא

 -גוה וװ ,ריעצה רמושה םעד רַאפ ןוא ןויצילעוּפ עקניל יד רַאפ (רימ דובכל

 -עהוצ עיירטעג עניימ ןעוועג ןענעז ענעסקַאװרעד ןוא עכעלטנגוי רעטרעד

 ףייא ץוביק-סָארטַאמ ןיא טנװֶָא רעד טפַאשרַאפ רימ טָאה ןגינעגרַאפ .רער

 םעד ףיוא טליפעג ךיז ךיא בָאה שימייה ,ףראדנעגעד ייב (םחנ ןופ) יאנוד

 ןעגעז טגעָאנ ןוא ןעכנימ ןיא טײלסדנַאל רטנליוו עניימ טימ ףערטנעמַאזוצ

 יד ,רענַאזיטרַאּפ יד -- עניימ םירבח-ןפַאװ יד רעקרַאטש ךָאנ ןרָאװעג רימ

 ןרעגַאל ייר ַא ןיא טַאהעג בָאה ךיא ןעמעוו טימ רעפמעקיָאטעג יד ,ןטַאדלָאס

 זַאש עגיימ טנעיילעג רעדיוװ בָאה ךיא ןעמעוו רַאפ ןוא ןסעומש ערעדנוזַאב

 לייוו ,טנַאה ןיא רעוועג סָאד ץלַא ךָאנ ןטלַאה ,םירבח-ןפאוו יד ,ייז .ןעגנופ

 ןופ ךיוא ןעמ רָאט "רפסה םע; לטיט-ןרע םעד ןגָארט וצ ידכ זַא ןסייוו יז
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 דו ב ל מ ַא 1

 ןיא םירבח:חחפ יד טימ ןשינעגעגַאב יד .ןזָאלרַאפ טינ דרעװש יד טנַאה
 ןענעז ןרעגַאל ערעדנַא ןופ ןוא ,םייהפייל ,לאהנעכייר-דאב ,גניקאפ ,ןעכנימ
 ,עכעלסעגרַאפ טינ רימ רַאפ

 ;ןעכנימ ןייק זירַאּפ ןופ ןעמוקנָא ןיימ ייב קירוצ ךיז ךיא עז טָא ןוא
 ןופ ,ןטסילַאנרושז עקיאעפ ןופ עדַאיעלּפ עיינ ַא .רָאפנעמַאזוצ-רעביירש

 -רעד רעטציא ןיוש ךיז טזָאל סע טײקיטרַאנגײא סנעמעוו ,רעביירש עגנוי
 סלַא רעביירש ןופ ,סקווורעדנַאנופ ןופ ןעגנונעפָאה ליפוזַא ןביג ןוא ןליפ

 ןופ ץיזַאב רצוא ןיא ענעסקאוועגנײרַא גנַאל ןופ ןיוש ןענעז סָאװ ,עטנַאקַאב
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 טגײלעגנײרַא ןרעו סע גרָאז ןוא ימ לפיוו ןעמענַאב טציא ןעק רעוו

 -רַאפ ןעזסיוא ןיא ןוא טלַאהניא ןיא ןרענעשרַאפ םייב ,ןכַאמ רעסעב םייב
 ,ןלַאנרושז ןוא ןענַאגרָא-עסערּפ עקיברַאפנדיש

 טטכוזַאב יד ןביירשרַאפ ןוא ןעקנעדעג וצ םישוח ליפיוזַא ךיא םענ ווו
 -קַאדער ,ןעגנוטסעמרַאפ-טרָאּפס ,רעלעטיּפש ,ןלוש-?טרָא, ,ןלוש-סקלָאפ
 -יתב ,סעיצוטיטסניא-ײטרַאּפ ,םיפינס-ח"חפ ,סעיסימָאק עשירָאטסיה ,סעיצ
 ?װ"זַאא רעזייה-טנגוי םישרדמ

 -ץיז ןיימ זיא קיליײוװטייצ .הטילּפה-תיראש רעד ןופ רענייא ןיב ךיא
 םיבושי עשידיי יד ןופ ּפָא ךימ ןדייש ןצענערג זיולב .זירַאּפ -- טציא טרָא
 ןעמעלַא טימ ךיא ןיב ןזעוו ןצנַאג ןיימ טימ ,קנַאדעג ןיא ,דנַאל-קלמע ןופ
 ,ןכעלקריוװרַאפ וצ ןליוו ןטסעפ ןיימ ךיא ביולג --- ָאד זיא קנַאדעג רעד זַא ןוא
 -- ןגעו ערעווש ףיוא ןעמַאזוצ ,ןעמַאזוצ ןוא ןעז וצ רעדיוו ךיז בורקב ---
 -טלַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ רָאװ עקיטכיל יד ןדימש ןעמעלַא ,ןעמעלַא טימ
 ,דנַאל ןשידיי םעיינ

 יד רַאפ קנַאד ךיא .עניימ רערעהוצ יד ,ןדיי רעטנזיוט יד ךיא קנַאד
 ןרעגַאל ערעדנַא ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא רימ ןענעז סָאװ ,ןעגנודַאלנייא
 ייב ,ךיירטסע ןופ ןוא ןזלעב-ןגרעב ןופ ךיוא ןוא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא
 -יד, םעד קנַאד ךיא ,ןכוזַאב רעכיז ייז ךיא לעװ טייקכעלגעמ רעטשרע רעד
 -רָאפ טניַאשוד םעד טימ שארב ?גנואיצרעד ןוא רוטלוק רַאפ םוירָאטקער
 יד טייקכעלגעמ יד רימ ןבעג רַאפ רענפמעק 'רמ ןוא רעבעג 'ה רעייטש
 ןיא עלַארטנעצ:טניָאשזד עשיאעּפָארײא יד ךיוא יו .ןריפוצכרודַא ןטנוװָא
 ,ןפלָאהעגוצ םעד וצ רימ טָאה סָאװ ,זירַאּפ

 ןבעגעגּפָא טרִא ליפזַא טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעד קנַאד ןיימ
 .ןרעגַאל יד ןיא עניימ ןטנװָא עטריפעגכרודַא יד ןגעוו ןטכירַאב יד

 החּפשמ-ןטסילַאנרושז ןוא -רעביירש רעשידיי רעד סורג ןקיצרַאה ןיימ
 !הטילּפה-תיראש רעד ןופ

 4,12.47 ןעכנימ
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 ..ןפעק ןעוועג ןענעו יז

 ּפָארַא ןעיירש תויתוא עקיזיר .טרַאגטוטש ןופ ןסָאג יד ףיוא ןטַאקַאלּפ

 .ןט-14 םא ,סומזישאפ סעד רעפּפא יד ריפ גָאטקנעדעג םוצ, :טנעוו יד ןופ

 ןעגעגאד יד; .נ .א גנולעטשסיוא עסיורג יד ןעז טמוק ,21947 רעבמעטּפעס

 "!ןעראוו

 רעקיּפָארַאגרַאב רעד ןיא ךימ ןגיוצעג .טריגירטניא ךימ טָאה ףור רעד

 ענרעצליה עקיזיר ייווצ ןיא זיא'ס ווװ ,ץַאלּפ-סָאלש ןופ רעטנעצ םוצ ,טָאטש

 ,גנולעטשסיוא יד ןּפָא ןקַארַאב

 ענעגייא יד טינ ךיז טביולג טשרעוצ --- ?ךייר ןטירד ןיא דנַאטשרעדיװ

 טסייה ,ךיוא ןענעז .גנַאגנײרַא םייב טפירשפיוא יד ןענעייל עכלעוו ,ןגיוא

 יד ?טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןשטייד יד ןשיװצ ןעוועג ,סע

 .ןעיצסױרַא קפס ןופ רימ ליװ ,גנַאגנײרַא םייב םוקַאב ךיא סָאװ רושָארב

 ,המדקה רעד ןיא ךיא ןעייל ,לַאירעטַאמ רענעבילקעגנעמַאזוצ טציא זיב רעד;

 ןוא ענלצנייא ,ןשטנעמ ןעוועג ךיוא ןענעז דנַאלשטיײד ןיא זַא ןיוש טזייוװַאב

 םעד ןפראוווצּפָארַא ידכ ,טפמעקעג קיניזטסוװַאב ןבָאה עכלעוו ,סעּפורג

 ,רעפמעק יד ,ייז ןבָאה םעד בילוצ ןוא .םעטסיס-רעלטיה ןשירעכערברַאפ

 ".ןעוועג בירקמ ןבעל ןוא טייהיירפ רעייז

 עקיצנייא ןעוועג םודס ןיא ךיוא ןענעז --- ,ךיז ךיא טכַארט --- ,ױזַא ---

 ?ןייז סע ןעק . טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה עכלעוו סעּפורג וליפַא ןוא

 עכלעוו ,ןשטייד ענלצנייא ןגעוו --- טרָא ןפיוא עקַאט ךיז ןאמרעד ךיא

 יד ךיוא רעבָא .ןָאטעג סטוג ןדיי ןרעגַאל ןוא סָאטעג ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה

 טכַאמ רערעכעה רערעייז ןופ ןלעפַאב יד ,קידנליוװ טינ ןעוו וליּפַא ןבָאה עטוג

 עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענעז ,רעטייוו ךיא טכַארט ,סע טסייה ,טריפעגסיוא

 ךיז ןבָאה ייז ,טרעקרַאפ .טריפעגסיוא טינ ןלעפַאב יד ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד

 ."אג יז ןענעו רעװ ,סיוא ייז ןעעז יװ ןעז ןייג רימָאל ?טלעטשעגנגעק ךָאנ

 עכלעוו ,ןשיט יד וצ ,טנעװ יד וצ ךיז זָאל ךיא ןוא ..,?ייז ןלייצ לפיוו ,ןעיו

 ,ןרעפיצ ,ןטעקַאמ ,ןעמַארגַאיד ,רעדליב טימ טקעדרַאפ ןוא ןעגנָאהַאב ןענעז

 ...ןפור
 "שטייד ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןשטנעמ ןָאילימ 11, ---

 עגנַאל ַא טמוק טפירשפיוא רעד ןבענ ןוא ,טַאקַאלּפ ַא טפור --- *!דנַאל

 עלַא .ןעוועג ןענעז ןָאילימ 11 יד תונברק סנעמעוו ,רעקלעפ יד ןופ המישר

 ךיז טעז ,ןטלַאהעג ןרעגַאל ערעייז ןיא םיתיחשמ-רעלטיה יד ןבָאה רעקלעפ

220 



 + ךוב ל מס ַא ז

 ,.זיולב ,ןטעל ,רעגרובמעסקול ,רעניווטיל ךיוא -- .,המישר רעד טול ןָא
 -סיוא ןצנַאגניא רעלטיה טלָאוװ ייז יו ױזַא ,ָאד טלעפ קלָאפ עשידיי סָאד

 | ,ןטימעג
 -רַאפ םעד רעטניוטשרעד ַא ךיא גערפ -- ?ןדיי יד ןענעז ווו ןוא ---

 ,ױעטלַאוו
 ןטנַאקַאב-טלַא םעד סיוא ךעלדנע טניפעג רע --- ...םה ...ןדיי יד --

 ;ןעמַאטש ייז ןענַאװ ןופ רעגריב יװ טנכערעגניײרַא ןענעז ןדיי יד --- ץורית
 ,- ...גרובמעסקול ןופ ,עטיל ןופ ,ןליוּפ ןופ

 זיא ר ע װ ,ןקוק רעטייוו רימָאל רָאנ ,,.יײטשרַאפ ךיא ,יײטשרַאפ ךיא
 "רעטנוא יד ,דליב עטנַאקַאב ַא ּפָארַא טקוק טנַאװ רעד ןופ ?ןגעק ןעוועג
 -עטָאר רעטלַאװ דיי רעד זיא'ס .תועט ןייק טינ בָאה ךיא זַא ,טגָאז טפירש
 רעלטיה רעדייא ךָאנ ,ןַאד םיא טָאה רַאפרעד ...ןגעק ןעוועג זיא רע ...וַאנ
 רעוו ,ךָאנ רעוװ .טעדרָאמרעד טסילַאנָאיצַאנ ַא ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא
 ?ךָאנ

 -- טפירשפיוא עטייװצ ַא ךיא ןעייל --- ןעדַאב-גרעבמעטריוו ןיא;,
 491 טּפשמרַאפ ךייר ןטירד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא רעייז רַאפ ןרעוו
 רימ טימ ןעמַאזוצ ןעלגניר סָאװ ןשטייד יד ."הסיפת רָאי 468 ףיוא ןעיורפ
 ,ןגייווש ,רעכוזַאב יד ,ייז ,ּפָא רעגנעל ָאד ךיז ןלעטש ,םורַא טַאקַאלּפ םעד
 ןוא ...ןגעק ןעװעג ןענעז רימ ךיוא :טריצלָאטש ןטלָאװ ייז יו ,טסנרע ןקיק
 -ץמ יד ןטלַאהַאב סיוועג ,סעבאב טָא --- ןטכַארט ןוא ייז ןעלכיימש רשפא
 ןבָאה .ןקיש טנָארפ םוצ ייז טלָאװעג טינ ,רעכוטרַאפ יד רעטנוא ערעייז רענ
 | ,הסיפת םישדח 10 וצ ןעמוקַאב ייז

 -ָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ,ףראדסיירג דניירפ רעד
 ;רימ טרעלקרעד טרַאגטוטש ןיא טעטימָאק ןשידיי םייב עיסימ

 ךיױא טעז ריא סָאװ ,סָאד ייז ןטלָאװ ,עיסימָאק רעזדנוא טינ ןעוו ---
 טגנעה סָאװ גוצנא:טעצַאק םעד זדנוא ייב טגרָאבעג ןבָאה ייז .טַאהעג טינ
 ,רעדליב לייט ַא טגרָאבעג ייז ןבָאה רימ .טנַאװ רעד ףיוא ָאד

 -עצ עקַאט זיא ףור םעד רעטנוא -- "!עטױט יד ךייא ןענָאמרעד סע;
 ןענעז ענעגנַאפעג יד ױזַא יװ ןלייצרעד סָאװ ,רעדליב עירעס יד ןעגנאה
 ,ןסױטשוצנָא רעווש טינ ךיז זיא'ס .סרעגַאלצנַאק יד ןיא ןרָאװעג טקיניײּפעג
 .ןובשח םענעגייא םעד ףיוא טייג ץלַא רעבָא .ןדיי ןענעז עטקיניײּפעג יד זַא
 -ײּפעג ױזַא ייז ןענעז רַאפרעד ןוא ןגעק ןעוועג ןענעז ןשטייד יד ססייה'ס
 ,ןרָאװעג טקינ

 עלַאגעלמוא יד ,ןעוועג טינ זיא רעמ ליײוװ ,ןטָארטרַאפ ָאד זיא םערָא
 עטריפַארגָאטקעה עכעלטע ןוא "ענַאפ עטָאר, ,"געוו רעיינ רעד, :עסערּפ
 ,ןשטייד ןענופעג ךיוא ךָאד ךיז ןבָאה רָארעט םעד ץָארט זַא ,ןזיײװ ךעלטעלב
 .םזירעלטיה ןגעק ףמַאק םוצ ןפורעג ןבָאה עכלעוו
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 יק ס נייג רעש טַא ק .ש

 טפָא ןגעלפ ענעגנַאפעג יד רעכלעו ףיוא קנַאב סיימש ַא טייטש טָא
 ןופ לעדָאמ-רוטַאינימ ַא --- לקניוו ןטייווצ ןיא .ןרעוו ןסימשרַאפ טיוט זיב
 ,ךַאק ַאזלע ןופ קילב-לווייט רעד ּפָארַא טקוק לעדָאמ םעד רעביא ןוא וַאכַאד

 רַאפ ןוא ךיז רַאפ סעקשטנעה טכַאמעג טיוה רעכעלשטנעמ ןופ טָאה עכלעוו

 : | .ןעגנילביל עריא

 ןיא ןזיועגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה גנוגעווַאב-דנַאטשרעדיװ ערעסערג ַא

 ןרעוו סָאװ ןרעפיצ .ןעמוקעג טכַאמ רעד וצ זיא רעלטיה ןעוו ןרָאי עטשרע יד

 -רעדנַא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא ךָאנ 1927 ןיא זַא ןלייצרעד ,טכַארבעג ָאד

 ,דנַאלשטיײד ןיא ךעלטעלבגולפ ןוא ןעגנוטייצ עלַאגעלמוא ןָאילימ ןבלַאה

 -סערַא יד ןגעוו ןלייצרעד עכלעוו ,ןרעפיצ יד וצ וצ ןעמוק רימ ןעוו רעבָא

 םוצ ןשטייד ןענעז לָאצ רעד ןשיװצ זַא קנַאדעג ןפיוא ןעמוק זומ ,עטריט

 ןיא ןטכירעג ענעדישרַאפ יד ךרוד ןענעז 1943 רָאי ןיא .ןַארַאפ ןטסקיגיײװ

 רעדייל טרעװ סע .ןלייטרוא-טיוט 5226 ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא דנַאלשטייז

 "רעד יד טול רעבָא .עטּפשמרַאפ יד ןופ טעטילַאנָאיצַאנ יד ןבעגעגנָא טינ

 רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ טעברַא-סגנַאװצ וצ עטּפעלשרַאפ יד ןופ ןעגנולייצ

 "טיוט םוצ יד ןשיוװצ ןייז וצ דובכ םעד זַא ןעגנירד וצ זַא ,דנַאלשטייד ןיא

 ןענעז עכלעוו רעניאַארקוא ,ןסור ,ןקַאילָאּפ ךיוא טַאהעג ןבָאה ,עטּפשמרַאפ

 ,1939 רָאי םעד זיב .ןרָאװעג טקישעג טױט םוצ אטח ןטסנעלק םעד רַאפ

 רעביא ןסעזעג דנַאלשטייד ןיא סרעגַאלצנָאק יד ןיא ןענעז ,ןבעגעגנָא טרעוו

 ,ךעלדנעטשרַאפ יו רעמ זיא סע .םיאטח עשיטילָאּפ רַאפ ןשטנעמ ןָאילימ ַא

 -עגסיוא ןבָאה לָאצ עטסערג יד זַא .ןעוועג ָאד ןענעז ןשטייד זיולב טינ זַא

 | .ערעדנַא ןוא לארשי ינב וניחא טכַאמ

 ץלַא ,טכַאמ רעד ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןטסירעלטיה יד רעגנעל סָאװ

 ןוא טייז ןייא ןופ רָארעט רעד .ןרָאװעג ןענעז רעלדנעטשרעדיוו רעקינייזװ

 "וצמוא יד טרוכישרַאפ ךיוא טָאה סָאװ ײמרַא רעשטייד רעד ןופ תונוחצנ יד

 "רעדיוװ יד טרעװשַאב קרַאטש טָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ --- ענעדירפ

 "ורג עכעלטע קיטעט ןעוועג ןענעז סע .ןשטייד יד ןשיוצ גנוגעװַאב-סדנַאטש

 ןוא ָאטָא ןופ עּפורג-טרָאּפסנַארט ,רעטכיילכעל ןופ ,*עזָאר עסייוו יד,;) סעּפ

 .ןעוועג טינ ןּפָארט ןייק וליפַא החיצר ןופ םי ןיא ןענעז סָאװ ,(ערעדנַא

 םעד ףיוא ןקוק ּפָא ,םַאנסױא ןָא ,רעכוזַאב עלַא ךיז ןלעטש רַאפרעד

 ןַא טריפעגסיוא 1944 ןיא טָאה סָאװ ןַאמ רעד .רעגעי ץירפ ןופ טערטרָאפ

 טלָאװ סָאװ :עגַארפ יד סיוועג ךיז טלעטש רעדעי .ןרעלטיה ףיוא טַאטנעטַא

 ןַאד ןעזעגסיוא טלָאװ יװ ?ןבעגעגנייא ךיז טלָאװ טַאטנעטַא רעד ןעוו ןעוועג

 ןופ ןטלָאװ טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ ןענָאילימ לפיוו :טלעװ יד ,דנַאלשטייד

 -טיה ןגעק טלעטשעג רעבָא ךיז טָאה סָאװ רעד ...ןרָאװעג טעװעטַארעג טיוט

 ןוא ןרָאװעג טּפַאכעג טַאטנעטַא םענעגנולעגמוא םעד ךָאנ ךיילג זיא ןרעל

 יטנַאװ רעד ףיוא ָאד ןבילבעג זיא םיא ךָאנ שינעכעדעג-דליב סָאד זיולב

 רעכיג זיא'ס וװ ,ןקַארַאב עלעקנוט-ךעלמייהמוא ייווצ יד זָאלרַאפ ךיא
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 ד } ב 7 ם ַא ז

 ,דנַאטשרעדיװ ןופ יו ןשטנעמ רעביא רָארעט םענופ גנולעטשסיוא ןַא ןעוועג
 ,ןוז עקידנענייש ַא ,למיה רעיולב ַא טָאטש יד טקעדרַאפ גָאט-קיטנוז םעד
 ןעײװמַארט יד ןיא ,ץַאלּפסָאלש ןפיוא ,ןסַאג יד ףיוא רעריצַאּפש םינומה
 יװ ןיוש ןעייטש עכלעוו ,רעזייה עטרידרַאבָאמעצ ןקוק ןסַאג ןטייז יד ןופ
 רעד ןופ זיוה ַא ךיז ךַאמ, :ךיז ףיוא ןטפירשפיוא עקיזיר טימ עטצוּפעגסייא
 ןרעטנוא ,גנולעטשסיוא עטייװצ ַא ךיא עז לסיבַא רעטייװ ןוא "!:הברוח
 ןבייה ,"תוברוח ןופ ןלַאירעטַאמ-יוב, ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,למיה ןעיירפ
 עיינ ,טנעוװ ענעלַאפעגרעדנַאנופ ןופ הביבס רעד ןיא ,ָאלב"למיה םוצ ךיז
 ךיז ןסילש סָאװ טנעװ עיינ יד ןופ לַאירעטַאמ רעד ...עטיובעג טשרע ,טנעװ
 עקידנעייטש ןבענרעד יד ןופ טכַאמעג עקַאט זיא ,ףיונוצ רעזייה ןיא דלאב
 סָאד יװ טרָא ןַא ףיוא סרעטסיימ יד ךייא ןזייוו ?טינ ריא טביולג .תוברוה
 ןענעז ,םורַא ץלַא סָאד ןקוקַאב עכלעוו ןשטייד יד ןוא .טכַאמעג ץלַא טרעוו
 ךָאנ ,ךיז רַאפ ןענרעל סָאװ גנולעטשסיוא רעד ןופ ןיוש ןלעוװ ייז .,ןדירפוצ
 ,טרַאגטוטש רעקילָאמַא רעד ןָא ןענאמרעד רעדיװ טעװ טָאטש יד ןוא רָאי ַא
 ןעמולח ןענעק רעדיוװ ןלעװ רעניווװנייא עכעלדירפ יד וװ טָאטשןטרָאג רעד
 ןריובעג ןָא ןיוש ןבייה תומולח יד .עשטייד ןייק טינ ,טעטש ערעדנַא ןגעוו
 זיא ,הלּפמ ַא טכַארבעג ייז טָאה 1945 רָאי סָאד ביוא ןוא .ייז ייב ןרעוו וצ
 ..,טליּפשרַאפ ןיוש ןבָאה ייז זַא ,היאר ןייק טינ ךָאנ

 ןבָאה ןשטייד םינומה ווװ ,ץַאלּפ"קרַאמ םעד ןָא רימ ןעמ טזייוו ץעגרע
 ַא טוט סע .סיז דיי רעטסינימ ןשידיי םעד עיצוקעזקע רעד וצ טּפעלשעג
 -רַאפ רעד זַא ,סיוא רימ טמוק'ס .רעטלַאלטימ ןגיוא עניימ ייברַאפ בעווש
 ךימ ןעלגניר עכלעוו יד ןוא טציא סָאד ך י א ןיב סיז דיי רעטלייטרוא
 -ייהעג טימ ,רעטעּפש גָאט ַא ךָאנ טימ יצ ,ןגרָאמ רעדָא טנייה ןלעװ ,םורא
 ,ןריפסיוא רימ רעביא לייטרוא-טיוט םעד דיירפ ןטקיל

 -יג סָאװ ןיוש זיא רעגַאב ןיימ ןוא דנַאלשטייד ןיא גָאט ןטשרע םעד
 .ןזָאלרַאפ דנַאל סָאד רעכ
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 !ךמע ,ןוחטנ
 -קעלע יד ןרָאװעג ןדנווװשרַאפ זיא'ס .רעצריק ןרָאװעג ןענעז געט יד

 יד ןיא טכיל סא טפָא טלעפ בוטש ןיא ךיוא .,ןסַאג יד ןופ טכיל עשירט

 טקור רעטניוװ רעד .רעהפיוא ןָא טסיימש ןגער רעקיטסברַאה רעד ,ןטנוװַא
 ,רעכַאװש טרעװ גנוזײּפשַאב יד ךיוא ,ָאטינ זיא גנוצײהַאב ןייק .ןָא ךיז

 סָאװ ןזייוו וצ ןָא ןביוה ןשטייד יד .רעקרַאטש טרעוו םזיטימעסיטנַא רעד

 רעד וצ ןעמוק טצװ ,העושי ןייק ןעמוק טינ טעװ סע ביוא ןוא ןענעק ייז

 ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא --- .עפָארטסַאטַאק רעטסערג

 .ץענערג עשטייד יד רעבירַא רעבמעווָאנ ןיא ןיב ךיא ןעוו ןרעגאל יד
 ףךיא ןעוו ,רימ רַאפ ןעוועג ךעלדנעטשרַאפ יו רעמ רעבירעד זיא'ס

 .םייב טכַאװעג טָאה סָאװ ,דיי ַא ןפָארטעג קידנעטש ,בוטש רעדעי ןיא בָאה

 ,טארַאּפָא-ָאידַאר

 -ָאידַאר עטסיינ יד ףיוא טראוועג ןרעגַאל יד ןיא ןדיי ןבָאה רעטיצ ןיא

 תועידי יד ןוא .גנוזיילסיוא רעייז ןעגנערב טלָאזעג ןבָאה עכלעוו ,תועידי

 רָאפ ךיז טעז טָא ..ערעדִיַא גָאט ןדעי ןענעז ,טגנערב ָאידאר רעד סָאװ

 .ןבעלוצסיוא ךיז לקניוו ןיילק ַא ןדיי ןבעג וצ ןסילשַאב ךָאד "ןוי, יד טעו

 .תועידי עזייב רעדיוו ןָא ןעמוק טָא ןוא .ןבעל ןשטנעמ ערעדנַא יו --

 ,רעדנעלגנע יד ןופ .רעבַארַא יד ןופ סעגירטניא ...ךיז ןעלקאוו רעקלעפ

 '+!טכעלש !טכעלש

 ןקידרעפָאה ַא ךיז רעטנוא לָאמַא טימ ךיא רעה --- !ךמע .ןוחטב ---

 וי .ןרָאװעג םמותשנ ןיב'כ .ףור

 .ןדמערפ םעד גערפ ַא ךיא ביג --- ?ןוחטב לעב סָאד ריא טייז רעוו ---

 -- !רענעגייא ןַא ןוא --- קירוצ רעפטנע רעצלָאטש ַא טמוק !דיי ַא --

 ױרַא יד רַאפ טמעשרַאפ ךיז בָאה'כ .רימ ףיוא ןעלּפאצרַאװש ייווצ ןעלצנילב

 ענײז טימ רימ ףיוא טרעייפעג ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ גנוי ןרַאפ .עקימ

 ןָאטעג ףרָאװ ַא לָאמַא טימ ָאידַאר םוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןלעקאפ-טנעה

 סָאװ ןקיטעטשַאב זיולב ךייא טעװ ָאידַאר רעד --- .ןשָאלעגסױא םיא ןוא

 .ײגָאז ךיא
 ,.,זֵא ---
 -רָאקעגנייא ךיז טָאה רע --- !הנידמ עשידיי ַא ןבָאה ןלעוו רימ זַא ---

 טכַארטעג ךיוא רימ ןבָאה יוזא -- טקידנערַאפ ליטש ןוא לסיב ַא טעשט

 ךיז קידנכיילגסיוא ןוא --- !ןייז טינ ךָאד ןעק שרעדנַא ,ואכאד ןיא קידנציז

 !ךמע ,ןוחטב -- טמַאלפעגסיוא רעדיוו רע טָאה
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 ך ו ב 5 ט א ז

 2 לא
* 

 ךיא סָאװ ,רעגַאל רעט16 רעד ןעוועג זיא ,גניקָאפ ייב טָאטשדלַאװ
 בילוצ ךיז טָאה ,רעהא טכַארכעג ךימ טָאה סָאוו ןישַאמ יד .טכוזַאב בָאה
 -אל ןיא טכַאנרַאפ ןיירא ןיב'כ ןעוו .רעגַאל ןרַאפ ןלעטשּפָא טזומעג תבש

 20---20 ַא ןופ יװ ,עלעטעטש שידיי ַא טקעלּפטנַא רימ רַאפ ךיז טָאה ,ועג

 ןבעל שידיי קיטש ַא שממ ,רעכעלשידיי ךָאנ סע זיא רעבָא ָאד .קירוצ רָאי
 ...עיזַאטנַאפ ַא ןיא יװ ,ןעמונעגסױרַא ךוב ַא ןופ יו

 טפירשמיױא ןַא ףטזרעד ןוא סָאג גָאר ַא ייב ףיוא ןגיוא יד ביוה'כ
 סָאג ןיא רעפיט ןײרַא ךיז עווערעק ךיא ,(סַאג-װָאכָארָאב) "בוכורוב בוחר,
 -ןיצ ילעוּפ, ,"ריעצה רמושה, :רעביטש ייר ַא ףיוא ןדליש עזרעד ןוא
 ,"חתּפ;ע ,"לאמש-ןויצ-ילעופ , ,*לצוּפה, בולק טרָאּפס רעטעברַא ,"תודחאתה

 שנייא ,שיאערבעה ןוא שידיי ןיא ןטאקאלּפ ןוא תועדומ לופ טנעוװ יד ףיוא
 וצ טפור עטירד ַא ,גנולעטשרָאפ רעטַאעט ַא וצ עטייווצ ַא ,ָאניק ןיא טפור
 ...ץעגרע גנולמאזרַאפ ַא

 ןיא --- ןיוועל רעטלאוורַאפ-לוש רעד רימ טגָאז --- טינ ךיז טרעדנווו

 ,ךימ טינ טייז ריא ביוא ןוא .ןדיי טנזיוט סקעז ייב ןארַאפ ןענעז רעגַאל
 ...סַאג 'םייח-ץפח, רעד ףיוא ןריפפױוױַא ךייא ךיא לעװ

 טמוק ,טמוק -- רעביא ךיא קאה -- ??סַאג'םייח-ץפח; רעד ףיוא ---
 .אברדא

 -רעד לָאמַאטימ בָאה'כ ןוא ךעלסעג רָאּפ ַא ןטינשעגכרוד ןבָאה רימ
 -מיירטש טימ ןדיי :טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ץעגרע ךיז ןיפעג ךיא זא ,טליפ
 עקידתרדה טימ ,עטהאּפַאב ,עטלטראגעגמורַא סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא ,ךעל
 עגנוי -- סַאג טז רעטייווצ רעד ןופ טָא ןוא ןקָאז עגנאל ,עסייוו ,דרעב
 ...ּפעק יד ףיוא ךעלכיט טימ ןעיורפ ערעטלע ןוא

 וצ טיג --- ..רָאה ענערָאשעגּפָא יד טָאטשנַא ךעלטייש טימ ןוא ---
 דליש ַא ךיא עז טָא ןוא .ןיב ךיא טשאררעביא יװ קידנעעז ןיוועל דניירפ
 רעטייוו לסיבַא דליש עטייװצ ַא ,"םייח-ץפח םש לע הבישי; זיוה ַא ףיוא
 ,"הטילּפה תירַאש ש"ע הבישי;

 שולש ףױא רעשטיװַאבול יד וצ ןײגנײרַא רשפא ריא טליװ ---
 ?תודועכ

 ןיוש ךיז ךיא ןיפעג םורַא טונימ ַא ןיא ןוא --- !ךיא ליוו יאדווא ---
 טצעזעגמורַא ןציז שיט ןגנַאל ַא םורַא וװ .בוטש רעגנאל רעסיורג ַא ןיא
 ךיא עקידנעגניז ךיז ןגיו עכלעוו ,ןדיי קילדנעצ רָאּפ ַא טלעטשעגמורַא ןוא
 רעטנענ וצ יײג'כ .רימ ךיא טכַארט ?ָאד ךיא ןיב ווו... .עטפיטרַאפ תוקיבד
 יד זַא עז ךיא .רעקידתוקיתמ ,רעקרַאטש ךיז טגָארטעצ ןוגינ רעד .ייז וצ
 ,טכלטוַא שטערומכרַאפ :ןגיוצרַאפ טעמוא ןַא טימ רָאג ןענעז ייז ייב רעמינּפ
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 ןַא טימ ןוגינ ןקידרעטרעוו ןָא ןיא ןײרַא רעװ ךיז טסייר גנולצולּפ רעבָא
 | ;יירשעגסיזא

 רעד וצ ןגיוא יד גיו ַא טוט םלוע רעד -- !!!ןד ײ ןו ח ט ב --
 :גנַאזעג ַא ךיז טגָארטעצ םר לוקב ןוא וצ עילעטס

 !ייא-ייא:ייא ןוחטב טָאה ןדיי ,ןוחטב יוא-יוא ,ןוחטב ייא---ייא --
 טליּפשעג ןוא זיוהריפ ןיא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ךעלעגניי עטהאּפַאב

 : .שינעפערט ןיא
 .עקירעביא יד טגערפעג רעטסטלע רעד טָאה -- !?ָאי ,ןיינ --- ָאי --
 / .גערפ ַא ךיא וט -- "ןיינ; זַא ,ןייז טעו סָאװ ןוא ---
 טרעפטנע -- !"ָאי; ףיוא ןפערט רימ ןלעװ ,ןבָאה ןעמ ףרַאד ןוחטב --

 זַא ןײיז טעװ סָאװ ןוא; ןגערפ ליוו ךיא ךָאנ רעדייא ןוא עלעמיטש ןיד ַא
 :יירשעגסיוא ןַא טימ גנורּפש ַא ךעלגניי יד ןעוט --- *ָאי;

 "מינּפ עכיילב רימ ףיוא ךיז ןרעייפעצ -- טעז ריא ..ָאי !ָאי !ָאי ---
 ץעשידיי ַא ןבָאה רימ ןלעװ '!ןבָאה ןעמ ףרַאד ןוחטב ,טעז ריא -- ךעל
 - .הבידמ

 ןפַארטעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה ,גנוזעלרָאפ ןיימ ךָאנ ,טכַאנײב טעּפש
 ןופ עמעט יד ."ביבא-לת, זה עפַאק ןיא עוואק עצרַאװש לזעלג ַא ףיוא
 רעקלעפ יד הלילה ביוא ,זדנוא ןופ ןרעוו טעוװ סָאװ; ןעוועג זיא סעומש

 -רעדיױש "?הנידמ רעשידיי ַא ןופ גנופַאש רעד ןגעק ןגָאזסױרַא ךיז ןלעיו
 רימ ,רקיע רעד ןוא ,טלעטשעגרָאפ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טָאה רעדליב עכעל

 רעצנַאג רעד ןיא ,ןײלַא ךיז ןיא ,שטנעמ ןיא ןביולג םעד ןרילרַאפ ןלעוו

 | ,..טלעוו
 -טש ערעװש יד ןסירעגרעביא לָאמאטימ טָאה -- !ךמע ,ןוחטב --

 רבח ךיז טנָאמרעד ריא !ןוחטב --- רעזעלג עלקיר עקנאזיטרַאּפ יד גנומ

 "רָאפ ןַאד ךיז רימ ןבָאה ?דלַאװ םעד ךָאנרעד ןוא ָאטעג יד יקסניגרעשטַאק
 דיז ןלעוו רימ זַא ,ןפָאה שטָאכ ויא סע ןעוו ןענעק ןלעו רימ זַא ,טלעטשעג

 | ..?ןפערטנעמאזוצ זיא סע ןעוו
 -עגרעטנוא טײצ עצנַאג יד ןבָאה עכלעוו ,ריוואלק רעד ןוא לדיפ יד

 ןיא ךיז ןוא תובצע רעד ןופ ןָאטעג סױרַא טירַא לָאמאטימ ךיז טָאה ,טמורב
 :ןעגנאגרַאפ סכעליירפ ַא

 ןרָאװעג זיא ךיג ,ןגירשעצ רעלדיפ רעד ךיז טָאה -- !ךמע ןוחטב ---

 רעטצנעפ יד ףױא ךעלגנעהרָאפ יד ..ןֹוא סעציײלּפ יד ףיוא טנעה ,לדער ַא

 קידעבעל ןוא אריוה ןטרעטַאלפעגרעדנַאנופ םעד ןופ שזַא טגיוועצ ךיז ןבָאה

 :ךעלעזדנערפ ענעריּפַאּפ יד טימ טעכָאפעג
 +.!ךמע ןוחטב !ךמע קידעבעל ---

 טא א
* 

 זדנוא טסָאק סע טנוװעג לפיוו ,טסוװעג טלָאװ טלעוו יד ןעוו ---

 יז רימ ןטלָאװ ,סולשַאב *ןויא םעד ןופ טַאטלוזער םעד ףיוא ןטרַאװ סָאד

 יד ןגעװ ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה ױזַא --- .הנידמ עשידיי ַא טאהעג רעכ
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 דוב ל טַאז

 רעשידייא רעד ןופ ןרָאטקאדער יד רעגַאל רעגרעבסדנאל ןיא ןעגנומיטש
 ,ינטסעל .מ ןוא גייווצנעלע .י ןטסילאנרושז יד ,גרעבסדנאל ןיא ?גנוטייצ

 קיטליגדנע ןיוש טָאה'ס ןעוו ,גָאט ןיא רעגַאל ןיא ָאד ןעמוקעג ןיב ךיא
 ןט29 םעד -- הנידמ רעשידיי רעד ןגעוו סולשַאב רעד ןלאפ טפראדעג
 -עגרָאפ בָאה ךיא ןענאוו ןופ ענובירט רעד ןופ בָאה ךיא ןעוו .רעבמעווָאנ
 :תורוש יד טריטיצער ,ןעגנופאש עניימ טנעייל

 ןעשעג טעװ סע ,ןעשעג טעװ סע

 !ןעמאזוצ ןייז רעדיוו עלַא ןלעװ רימ ןוא

 -- ןעז טעוװ ריא ,ןעז סעוװ ריא

 -- ןעמי עלַא ףיוא יירפ ןעמיווש טעװ ףיש רעזדנוא ךיוא

 טעװ .,ןעשעג סָאד ךָאד ףרַאד טנייה ,טרעטיצעגפיוא םלוע רעד טָאה
 טעװ סע :לרעייפ ןוחטב סָאד טעילטעגרעדנאנופ ךיז טָאה'ס ?ןעשעג סע
 !ןעשעג זומ סע .ןעשעג

 יד וטכילעצ שינרעטצניפ רעד ןיא ךיז טָאה ,טכַאנײיב טעּפש ןוא
 עג טָאה ָאידַאר רעד .דנאלשטייד ןיא ןרעגאל עשידיי יד ןיא ןקָאלב-רעזייה
 ַא רָאװ ןיא תורוד ןופ םיורט םעד .העש עטקנעכעגסיוא עסיורג יד טכַארב
 ,ןטלדנאווראפ

 אמתסמ ןוא ןעזעג טשינ ןבעל ןצנַאג ןיימ ןיא ךיא בָאה החמש ַאזַא
 ;וצ ךיז טשימ רעיורט ןוא דיירפ ןופ ןענייוו ןדיי .ןעז טינ ןיוש סע ךיא לעװ

 רעשירָאטסיה רעסיורג רעד וצ טבעלרעד סָאד ןטלָאװ עלַא ןעוו .ךֶא --
 !העש

 -עפ יד ןסײװיָאלב ןיא ןענעז רעזייה יד ףיוא .ןעגניז ןוא ןצנַאט ןדיי
 עשיאערבעה ןוא עשידיי רדסכ טליּפש ָאידַאר-רעגַאל רעד .ןעגנאהעצ רענ

 :טעילאווכעצ עסאמדןדיי יד לָאמאטימ ךיז טָאה טָא ןוא סעידָאלעמ
 -- העש עטקנעבעגסיוא רעזדנוא ןעמוקעג זיא'ס
 !ָאד ןענעז רימ --- טָארט רעד ןָאטעג קױּפ ַא טָאה'ס

 -ניא עשידיי יד םורַא ןסַאג יד ןיא בָאה ךיא .ןעכנימ ןיא ןגרָאמ ףיוא
 ךיז ייב רערעדעי .ןדיי עקידבוט-םוי .ןדיי עקידנענייש ןפָארטעג סעיצוטיטס
 ןעײטרַאּפ עלַא ."םייחלא ַא טכַאמעג עטסטנעָאנ ענייז רַאפ טָאה בוטש ןיא
 ,טריזינאגרָא סעימעדַאקַא רעדילגטימ ערעייז רַאפ ןבָאה סעיצוטיטסניא
 ףור ןטיול ,ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה זױה-ערעּפָא ןסיורג םעד ןיא .ןטעקנַאב
 ןטעצַאק ,סָאטעג יד ןופ ןדיי רעטנזיױט ,ןדיי עטיײרפַאב יד ןופ .ק .צ ןופ
 רעכעלרעייפ .,ןעגנוסירגַאב עקיצרַאה ,סעדער עצרוק .ןטנָארּפ ןוא רעדלעוו
 ןסיורג ןייז טרעייפעג ָאד טנייה טָאה ליפעג-ךמע --- ןוחטב רעד --- ,גנאזעג
 ,ןוחצנ
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 טרָאװ טָאד ןעוועג זיא נױהנַא ןיא

 ןדיי יד ןבָאה ןרעו טײרפַאב ןכָאנ ןעוו ,ךַאז עכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא'ס
 ,ריּפַאּפ ןפיוא ןסיגסיוא טכוזעג ןייּפ ןטבעלעגכרודַא רעייז

 טמולחעג ןדיי ךָאד ןבָאה רעדלעוו יד ןיא ןוא ןרעגַאל ,סָאטעג יד ןיא

 ןלייצרעד טלעװ רעד ןענעק ךיוא טעװ ןעמ ןעוו ,הלואג ןופ גָאט םעד ךָאנ
 יד ןיא ןפערט רעבירעד טנעק ריא .ןָאטעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ס ַא ז
 ןעגנוטייצ עטקורדעג עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע ןעוו ,ןטייצ עטשרע
 ןופ םערָאפ ןיא קיטייװ רעייז סיוא ןסיג ןדיי יװ ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיי יד ןופ
 -סיוא ןַא טכוזעג ייז ןבָאה טרָאװ םעד ךרוד .ןעגנולייצרעד ,רעדיל ,תונורכז
 -עג טינ ןבָאה'ס ןוא ,ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ ןענעז סע .ןייּפ ליפוזַא ןופ זייל
 שטָאכ ןלייצרעדסיוא שירעלטסניק ןלָאז עכלעוו רעלטסניק עכלעזַא ,ןייז טנעק

 טקורדעג זיא סָאװ ץלַא סָאד .םענעמוקעגרָאפ םעד ןופ ןטנעמגַארפ עסיוועג

 ךיז ןליוו ַא ןוא ,המקנ ךָאנ יירשעגסיוא רעסיורג ןייא ןעוועג זיא ןרָאװעג

 זיא רעגַאל ןדעי ןיא .טלעוו רעד ץלַא ןלייצרעד וצ בוח םעד ןופ ןעײרפַאב וצ

 ַא רעדָא לַאנרושז ַא זיא גנוטייצ ענעגייא ןייק טינ ביוא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 ,גנוקיאורַאב יד ןעמוקעג זיא זייווכעלסיב .ןבירשעג ןבָאה עלַא .ןיטעלויב ןימ

 רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה עכלעװ י ד ןבילבעג טינ ןענעז רעבָא טקיאורַאב

 ףמַאק-טרָאװ ןופ טעברַא רעקיטכיו רעד ןיא ןייגוצנָא רעטייוו בוח רעייז

 -סיוא ןיא .םרָאפ רעשירעלטסניק ַא ןיא ךעלגעמ טייוו יװ סע קידנדָאלסיױא

 טָאה סע סָאװ *?הטילּפה-תיראש רעד ןיא רעביירש רעד; טַארעפער ןטנכייצעג

 ,דנַאלשטײד ןיא החּפשמ-רעביירש רעשידיי רעד ןופ רָאינעס רעד ןטלַאהעג

 רעביירש עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ םעד ףיוא ,ןייטשניבור ןבואר

 ןשיוװצ טָאה (ןעכנימ ,1947 רעבמעווָאנ) דנַאלשטייד ןיא ןטסילַאנרושז ןוא

 ַא טריטסיסקע סע יװ טקנופ- :טגָאזעג קיטכיר טנערעפער רעד סרעדנַא

 -ָאעג רעד ןופ גנוקריוו יד טשרָאפ סָאװ ,קיטילָאּפָאעג טסייה סָאװ טּפַאשנסיװ

 ךעלטנגיא טפרַאדעג טלָאװ ,קיטילָאּפ רעשהכולמ רעד ףיוא עיפַארג

 רעד ןופ העּפשה יד ןרידוטש לָאז סָאװ ,?קיטירקָאעג; ןימ ַא ךיוא ןריטסיסקע

 םענופ גנולקיװטנַא ןוא רעטקַארַאכ ןפיוא עילימ רעלַאיצָאס רעד ןופ הביבס

 | ."טרָאװ ןטקורדעג

 -ילַאּפָאעג; רעד טָא ןיא ןזָאלוצנײרַא ךיז ןליוו םעד טציא קידנבָאה טינ

 יּפָא רערעטיירב ַא ייב קורדסיוא םוצ ןעמוק ןפרַאד רעכיז טעװ סָאװ "קיט

 יד ןעיצ ךָאד ךיא ליוװ ,ה"ש רעד ייב טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג ןופ גנולדנַאה
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 ד ו ב ל סט ַא ן

 -ידיי לָאצ דעקידנטײדַאב רעד ףיוא ,רענעייל עניימ ןופ טײקמַאזקרעמפיוא

 ץוחמ רענעייל עשידיי יד רַאפ ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עש
 -ופ עכלעוו ןשטנעמ-ןעּפ ,טנַאקַאב טינ ןצנַאגניא רעדָא קיניײװ דנַאלשטייד
 טנזיוט 150 יד רַאפ טרָאװ עשידיי עטקורדעג סָאד טציא ןרעביוז ןוא ןעמער
 ,דנַאלשטיײיד ןופ ןועגַאל יד ןיא ןדיי

 ןטנָאמרעדנבױא םעד ףיוא טנַאקַאב ייז ןופ לייט ַא טימ ךיז בָאה ךיא
 רעבָא ,ןעגנופַאש ערעייז טנעיילעג טַאהעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא .,רָאפנעמַאזוצ
 ,טליפעג ךיא בָאה ,ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ייז עכלעוו ןיא סעיסוקסיד יד ןיפ
 ןיא סָאד זַא ,טרָאװ ןטקורדעג ןטימ ןבעל עכלעוו ןשטנעמ ןענעז סָאד זַא
 .ןבעל ןוא בייל רעייז

 -רעד רעד ןיא טרָא עטסקיטכיװ סָאד טציא טמענרַאפ עסערּפ עשידיי יד
 ןופ גנוטייצ עשידיי ַא טנַאה ןיא ריא טמענ .ןדיײירעגַאל יד ןופ גנואיצ
 טימ סע ןכיײלגרַאפ וצ טינ ,םינּפ רעדנַא ןַא רָאג ןיוש סע טָאה ,דנאלשטייד
 ךיז ןטלָאװ סע .קירוצ רָאי ייווצ רעדָא רָאי ַא ןופ גנוטייצ רעבלעז רעד
 זיא'ס יױװַא יו ,טלעוו רעד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ךס ַא ןשטניוו טגעמעג
 -יורג) .גרעבסדנאל ןיא ?גנוטייצ עשידיי, יד טלעטשעגקעװַא טוג שיגכעט
 עמאס יד רדסכ טיג סָאװ טַארַאּפַא-ָאנעד ,ןרעמיצ עכעלטע ןופ לאקָאל רעס
 עטלעטשעגקעװַא טוג 4,ןּפיטָאניל ענעגייא ,טלעוו רעד ןופ תועידי עטצעל
 סָאװ ןארַאפ קינײװ גנוטייצ רעד ןיא ךעלטלַאהניא ךיוא .(עיצארטסינימדַא
 ןבָאה גייווצנעלע .י ןוא ינטסעל .מ ןרָאטקאדער עשיגרענע יד .ןפראוווצרָאפ
 רעכיוה ַא וצ ,ה"ש רעד ןופ עטסטלע יד זיא סָאװ ,גנוטייצ יד טריפרעד
 יד ,לקניוו-ןעיורפ ,רעדליב ,טרָאּפס ,רוטארעטיל רַאפ סעגַאליײב יד .הגרדמ
 רעד ןענעז רעטעבראטימ ענעגייא יד ןוא דנאלסיוא ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק
 םעד רַאפ ןבָאה ןרָאטקאדער יד סָאװ תוירחא ןוא ימ רעסיורג ןיופ זײװַאב
 גנוטייצ יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא קיטכיוו סיוועג זיא'ס .טרָאװ ןטקורדעג
 יד ךיז ןבָאה ,ןדיי עטײרפַאב יד ןופ .ק ,צ םוצ רעבירַא טציא זיא עכלעוו
 ענעגייא יד ןופ ןטלאהעגסיוא ,ץנעטסיזקע רעקירָאי 2 ריא ןופ טייצ עצנַאג
 ,(ןסנָאנַא ,שזאריט) תוסנכה

 רָאטקאדער .וועג ןופ טריגאדער טרעװ סָאװ גנוטייצ עטייווצ יד ךיוא
 ,("געו רעזדנוא;) ןייטשניבור ןבואר *עמיטש .דײ; רענװָאק רעד ןופ
 ךיוא ןיוש זיא עיצקאדער סנייטשניבור .הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ףיוא טייטש
 רעד ייב) "טלעוו, טפירשנכָאװ-ייווצ עשירארעטיל עיינ יד זַא ,עיטנארַאג ַא
 -ץהעג רעד ףיוא ןייטש טעװ (דלעפ .ע ןוא רעבַאהביל .מ ןופ טעבראטימ
 ,ךיוה רעקיר

 עדעי לייװ .סערעטניא טימ ךיז ןענעייל ןעגנוטײצ:יײטרַאּפ יד ךיוא
 סָאװ ,לאירעטַאמ ןטנאסערעטניא רענעייל יד ןבעג וצ ךיז טימַאב גנוטייצ
 קורדנייא םענייש ַא ,ןשטנעמ-יײטרַאּפ טינ רַאפ ךיוא טסאּפעגוצ ןייז לָאז
 ןופ ?גנואיײרפַאב , ןוא ?תודחאתה"ןויצ ילעוּפ, ןופ *טרָאװ סָאד; טכַאמ
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 יק ס ני ג ר עש טַא ק .ש

 ןבָאה טרעסעברַאפ ,(ליװשַאּפ אבא ןוא קינשארק .מ .דער) .ס .צ ןויצ-ילעוּפ

 עשיטסינויצ יד; ,(רעיירש .ַא .דער) עקניל ןויצ-ילעופ) "טלעוו-יינ, יד ךיז
 ןוא (רעצירטסיב .מ .דער) *עמיטש עשידיי יד, ,(דלעפ .ע ,דער) *עמיטש

 .(ןייטשגנוי .מ .דער) "ךאוו רעד ףיוא; ריעצה רמושה ןופ גנוטייצ עיינ יד
 -יישרעד סָאװ ןעגנוטייצ עשידיי יד זַא רענעייל רעד טרַאװ דלודעגמוא טימ
 -רעביא;) עשידיי ףיוא ןייגרעביא ןלָאז תויתוא עשינײטַאל טימ ךָאנ ןענ
 "ידיי ערעדנוזַאב ךָאנ ןעניישרעד'ס .(דנ"ַאא רעבאהביל ןופ .ר .ד .א *גנַאג
 -טפַאשטריװדנַאל, עכעלטפַאשטריװדנַאל ,(*גנוטיײצ:טרָאּפס,) ןלַאנרושז עש

 -יאערבעה ,"רעדליב עשידיי, יקציננעס .ש ןֹופ .ר .ד .א "רעזייווגעוו רעכעל
 ,שיראגנוא ,שינעמור ןיא ןדיי רַאפ ןלאנרושז *ץוצינ, לאנרושז-שדוח רעש

 | ,שיכירג ,שטייד ,שילױוּפ

 -עוטקַא יד קורדסיוא םוצ טמוק ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עלַא יד ןיא

 -ָארּפ ,ה"ש רעד ןופ רקיע רעד ןוא ללכב ןבעל ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ עי

 יד ןיא .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא קיטרַא קיצנייא ןענעז סָאװ ןעמעלנ

 ןוא רעביירש עדאיעלּפ עיינ ַא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה סעבַאגסױא עטנַאמרעד

 -רעדעפ עטשרע יד טלעטשעג ןבָאה ייז ןופ לייט ַא ,תמא ,ןטסילַאנרושז

 טלעטשעגסיוא קידנעייז ,רעבָא ָאד ,המחלמ רעד רַאפ ,ןעגנוטייצ ןיא ןווורּפ

 .הכאלמ יד טנרעלרעד ךיז יז ןבָאה ,ןעגנוטייצ ןלעטשוצפיוא ןיײלַא טּפָא

 -ָאנ םעד עסערּפ'ה"ש רעד ןיא טפָא ןענעגעגַאב רימ .ןסקאוועגסיוא ןענעז

 רע זיא ןרעגַאל ענעדישרַאפ ןופ ןוא ָאטעג רענװָאק ןופ .ןאטילַאש יול ןעמ

 טָאװה ןוא שדוקה הכאלמ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיילג ךיז ןוא ןעמוקעג

 טקורד ןוא קיווייל .ה ןגעוו טעברַא עקיטכיוו ַא ןבעגוצסיורא ןזיװַאב ןיוש

 "עצ ."ןברָאטשעג רימ ןענעז ױזַא;ק קרעװו רעסערג ַא ןופ ןטנעמגַארפ טציא

 "רַא ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל ענייז ,יקצילֶא סיטאמ רעגנוי רעד ךיז זיא ןסקַאװ

 "יל רענעפאשעג-יינ רעד וצ רעייטשוצ רעקיטרעװ ַא רעכיז ןענעז ןעלקיט

 "נימ ןיא רעטנעצ ןטארעטיל ןופ ץיּפש רעד ןיא .ה"ש רעד ןופ רוטארעט

 ,ןאמלעטייק רעקיאזָארּפ ןוא ןַאמ לדנעמ רעטכיד רעד ךיז ןעניפעג ,זעכ

 ןבָאה ; סנטסָאּפ עכעלטפַאשלעזעג ףיוא גרובסנעגער ןיא קידנטעברַא עכלעוו

 ןאמלעטייק :;"השורי; ןאמ) ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עיינ ןפַאשעג

 -עגסױרַא) .וָאלרעּפ קחצי זיא קיטעט קרַאטש (,"סעטכישעג עשילרעטסיוא,

 "עסערג .(*1947 סודָאזקעק ןוא "המח יוקיל רעזדנואק רעכיב-רעדיל ןבעג

 "'רַא עכעלטכישעג ,תונורכז ,ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל ןעגנולמַאז ער

 ,עפלאוו דוד ,ןירעּפלַאה .מ ,ןאמטיג .ב .מ ןרָאקדלָאג קחצי ןבָאה טעב

 ,סיטאמ ןבואר ,ןַאמרעסַאװ בייל ,רעגָאזרַאװ .ש ,יקצָארדעשּפ .א ראג ףסוי

 ןיא רעלייצרעד םענייפ ַא ןעמוקַאב טָאה עזָארּפ עשידיי יד .שטיווָאמיכאי .ח

 ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןיא סילע ןימינב זיא שירעפעש .ינמעשט ךלמ

 בָאה ךיא ןעמענ סנעמעוו ,ןעגנוטייצ יד ןופ ןרָאטקאדער יד ,סרעטקאנייא

 "ביװַאש ףסוי ,ןָאזניש .ד .י ,לעביה ןויצ-ןב ,יאתבש .ק ,טנָאמרעד ןביוא
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 ױ זו ב 5 ס ַא ז

 רָאג ןופ רָאטקאדער) ןאלּפַאק לארשי ,םיובנגייפ .ש ,ןינוב .ד ,לעקנערפ ,יקס

 -טג רעביירש עטנַאקַאב יד ןופ .("ןברוח ןטצעל ןופ, לַאנרושז-שדוח ןקיטכיוו

 -עגסױרַא) יקסנילרעב .ש רעקיאזָאוּפ רעד דנאלשטייד ןיא ךיוא ךיז ןעניפ

 רעקירָאטסיה רעד ןוא ("תישארב ןופ רוד ַא; ןלעװַאנ ךוב ַא טציא ןבעג

 -מוא ןופ עטכישעג רעד וצ עידוטש ןייז רָאפ טצעז סָאװ ,ןאמדירפ ּפיליפ

 | .םוטנדיי ןשילױּפ ןופ םוק

 "עו רעביירש ךָאנ ןרעגאל יד רעביא טײרּפשעצ ךָאנ ןענעז רעכיז

 "יא רעצרוק רעד רעבָא ,ןעגנאגרעד טינ רימ וצ ךָאנ ןענעז סע ןעמענ סנעמ

 רעד ןופ רצוא ןיא ןײרַא ךיז ןבעװ עכלעוו ןעמענ יד ןופ זיולב קילברעג

 ןיא טפאשלעזעג עשידיי יד ידכ גונעג ןיוש זיא ,גנופַאש-רוטלוק רעשידיי

 טרַאװ ןטקורדעג םעד וצ ןעוו ןוא .ןצאשּפָא קירעהעג יװ סע לָאז טלעוו רעד

 טייקיטעט רוטלוק יד ןרעוו ןבעגעגוצ טכירַאב-עיצַאמרָאפניא םוצ ךָאנ לָאז

 -סיוא:טסנוק ,ןרָאכ ,ןרעטַאעט ,ןלוש) ןטיבעג ערעדנַא ענעדיײשרַאפ ףיוא
 -ַאב ה"ש יד רימ ןפרַאד (רעטסעקרָא ,סעסימָאק עשירָאטסיה ,ןעגנולעטש
 ,עינעמור ,ןרַאגנוא ןופ ןדיי רעטנזױט .ןיז אנקמ וליפַא ןוא ןרעדנווו
 -רעד טעברַא רוטלוק רעשידיי רעד קנאד ַא ןרעגאל יד ןיא ןענעז עיכעשט
 עשידיי יד ןרָאװעג טנעָאנ ייז זיא'ס .םַאטש רעייז וצ ןרָאװעג טרעטנענ
 ןופ תורצ םי ןקידתמא ןופ ,רוטלוק עשידיי יד ,ב"א רעשידיי רעד ,ךַארּפש
 -גומרעד א טעכרַא עכעלטפַאשלעזעג רוטלוק יד זיא ןרעגַָאל יד ןיא ןדיי יד
 רַאפ ןוא גנולפייווצרַאפ ןגעק ףמַאק םוצ גָארטיײב רעקיטכיוו ַא ןוא גנורעט
 -סערג יד רעבירעד טמוק רעוטירוטלוק ןוא רעביירש עשידיי יד .רעיודסיוא
 .טענרַא רעקידתוירחַא רענעבעגעגרעביא רעייז רַאפ גנונעקרענָא עס
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 סעיצוטיטסניא-רענַאל עשידיי
 דנַאלשטײיד ןיא

 לוש - ןסטָארטַאמ רעשידיי א ןיא

 ,לװָאט רעד טציא ךיוא ךָאנ טגנעה ףרָאדנעגעד ןיא עכריק רעד ףיוא

 ןופ טפלעה ןיא טָאה גנורעקלעפַאב עשטייד יד ױזַא יו ,טרירטסוליא סָאװ

 טכַארט רענייק .רעניווונייא עשידיי עקיטרָאד יד טרימָארגָאּפ .ה .י ןט8

 םעד ןגעװ ןצנעװרעטניא שטָאכ ,ןעמענוצּפָארַא לװָאט םעד טינ טציא ךיוא

 :קידנעטש ןדיי יד לװָאט רעד עקַאט טנָאמרעד .ןעוועג ןיוש ןענעז ןינע

 ליפ ףרָאדנעגעד ןופ עקַאט ןענעז !!גנַאל וצ טינ ָאד ךיז ץיזרַאפ ,קנעדעג;

 1,200 ה"ס .בושי רעשידיי רעד ָאד זיא ןיילק .קעװַא ןדיי רעטרעדנוה

 רעד וצ .קיטנעק גונעג רעבָא ָאד זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד ,תושטנ
 .מארד םעד ןענַאמרעד וצ טרעוװ זיא רדח ,עירָאטאלובמַא ,לוש-ךַאפ ,לוש

 ,"סניװעג עסיורג סָאד; טריפעגסיוא ןיוש טָאה סָאװ ?היחתה; זיירק

 ךיוא .ןעמארגָארּפ-יװער עכעלטע ןוא "דנאטשפיוא;, ,"דיי ַא ןייז וצ רעווש,

 ,טאהעג רעגַאל רעד טָאה רעטסעקרָאדזָאלב ַא

 ישכוכ; ץוביק-ןסָארטַאמ רעד רעבָא זיא ףרָאדנעגעד ןופ ץלָאטש רעד

 ."םחנ; גנוגעװַאב-טנגוי רעד ןופ ?םיח

 א .ףרָאדנעגעד ךרוד טדיינש סָאװ ,יינוד ןעֶָאלב ,םענייש םעד ףיוא

 -ןקארַאב רעסיורג ַא לגרעב ַא ףיוא טייטש ,רעגאל ןופ רעטעמָאליק רָאּפ

 ןטכיולעצ וצ טלַאפ טכַאנ יד ןעו רעבָא ,געט עצנַאג טעוװעטסוּפ סָאװ קָאלב

 .ךעלרעטצנעפ יד ןטרָאד ךיז

 ךיז טניפעג סָאװ ,ץוביק ןיא טכַארברַאפ ךיא בָאה ַאזַא טנװָא ןייא

 רעד ןיא זיב ןסעזעג ךיא ןיב עכעלטנגוי 45 טימ .ןקארַאב יד טָא ןיא עקַאט

 ןוא ןעוט ייז סָאװ ,ןלייצרעד ייז סָאװ טרעהעגסיוא ןוא טכַאנ רעטעּפש

 עקירעביא יד ,שידיי ןענעק ייז ןופ עכעלטע זיולב .ןָאט וצ ןטכַארט ייז סָאװ

 ַא יז ןבָאה ,שידיי ןיא ייז וצ טדערעג בָאה ךיא ןעוו .שינעמור רָאנ ןדער

 יז טימ טָאה ,םהרבא 'ה י"א ןופ ךירדמ רעד .ןענַאטשרַאפ טינ רעטרעוו ךס

 ,ךָאנ זיא'ס שטָאכ ,טציא ןוא שיאערבעה ףיױא ןדײר ן ב יו ה ע ג נג ַא

 עשביה ַא ץיזַאב רעייז ןיא ןיוש ןבָאה ןוא ןיוש ייז ןעײטשרַאפ ,רעווש ץנַאג

 ,רעטרעוו עשיאערכטה לא

 וצ רעטעּפש ןוא ךיירטסע ףיוא ןזָאלעג ךיז ייז ןבָאה עינעמור ןופ
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 רו בל טַא ז

 ,ןסָארטַאמ ןרעװ וצ קנאדעג רעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא ייז ,רעהַא ןעמוקעג
 יינוד םוצ קארַאב ןופ גָאטרַאפ סױרַא ייז ןעייג .ןפיש עשידיי ןופ ןסָארטַאמ
 וצ יוזא יו ךיז ןענרעל ןוא ףיש עקינָאט 900 רעייז טייטש סע וװ ,גערב
 רעקילדנעצ ךרוד ייז ןכַאמ טנװָא ןיא זיב ,גָאט ןצנַאג ַא ,ריא טימ ןײגַאב
 -ָאעט ןרָאטקורטסניא עטינעג ןופ ןעמוקַאב ייז ווו ,ףיש ןפיוא רעטעמָאליק
 -נעעג סרוק םעד ןיוש ןבָאה סעּפורג ייווצ ,תועידי עשיטקַארּפ ןוא עשיטער
 -עגכרוד ערעל עשיטקַארּפ עטשרע רעייז ןיוש ןבָאה ןסָארטַאמ 8 .טקיד
 ךױא .'ב הילע רעד ייב וויטקַא ןטעברַא ערעדנַא ,"סודָאזקע, טימ טכַאמ
 ,קידלודעגמוא ןיוש ןענעז רימ רַאפ טציא ןציז עכלעוו יד

 ןיא ךָאנ םולח ןיימ ןעוועג זיא ,ףיש רעשידיי ַא ןופ סָארטַאמ ַא ןייז ---
 ,ייז ןופ רענייא ּפָא ךיז טפור --- ,לוש

 ךיז טפור -- טמולחעג טינ לָאמנייק םעד ןגעוו רָאג בָאה ךיא ןוא ---
 .לקניוו ַא ןיא רעטמיורטרַאפ ַא רעו 98

 טעברַא יד ןעוועג בייהנָא ןופ זיא סע רעווש יװ טלייצרעד ךירדמ רעד
 ,טכַאמעגכרודַא ןבָאה ייז ןטירשרָאפ עסיורג ַארַאפ סָאװ ןוא ייז טימ

 עטוג ןרעוו ןלעװ הרבח יד זַא -- םהרבא טגָאז --- רעכיז ןיב ךיא ---
 ,ןסָארטַאמ

 ןטימניא רעביא ןקַאה -- םהרבא 'ח םײהַא קירוצ ףיש רעד טימ ---
 ,ןריפ ןיוש ךייא ר י מ ןלעװ --- ןעגנוי עכעלטע דייר יז

 ,יינוד רעליטש רעד קיאור טסילפ ךעלרעטצנעפ יד ךרוד

 עקנארק-ןעננול טרעדנוה טכַא

 לָאטיּפש רעגניטואאנ ןיא עקנארק'זעגנול רַאפ לָאטיּפש ןיא זיא קיאור
 ,ןַאמ 1,000 וצ בורק ךיז ןעניפעג ָאד שטָאכ ,קיאור .ןעכנימ ייב

 ןדיימ רעקיזומ ,ןרָאיטקַא .טסַאג רעקיטכיװ ַא רעהַא ָאד טמוק ןטלעז
 .סָאװ ָאטינ זיא ךיז ןקערש שטָאכ ,טקערש לָאטיּפש רעד .טרָא סָאד סיוא
 ןתאלוח ערעדנַא יוװ רעקידנקעטשנָא טינ ןוא ,עראבלייה ַא זיא טייקנארק יד
 טָארד ,ענעיגיה ןופ םיללכ עשיניצידעמ יד טל ךיז טלַאה ןעמ ביוא ןוא
 -ּמש ר ע ד טרעוװ ךָאד ןוא ,ןטנוזעג םעד הנכס םוש ןייק טינ טולָאסבא
 ,ןטימעגסיוא לָאט

 -םיד רעד טנַאמרעד דובכ סיורג טימ עקנארק יד ךרוד טרעװ רַאפרעד
 -סיוא טינ לָאטיּפש םעד ןרעגאל יד קידנכוזַאב טָאה סָאװ ,קיווייל ,ח רעט
 -ענרעביא טָאה ןוא לָאמ ייווצ ןעוװעג וליּפַא ָאד זיא רעטכיד רעד ,ןטימעג
 ,קורדנייא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא עקנארק יד ייב ךיז ךָאנ ןזָאל

 בוא .טינ ןעמ טסייוו םזירעלטיה ןופ תונברק ןענעז עקנארק עלַא יצ
 סע ןעמ ןעק ,םיאלוח עשידיי 500 יד ןגעװ טמיטשַאב ןגָאז סע ןעק ןעמ
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 יק ס ני ג ר עש טַאק 4.ש

 ,ןסור ,ןשיטַאל ,רעניווטיל --- עקנארק עקירעביא יד ןגעוו ןגָאז טינ רעבָא

 ,רעניארקוא
 ןמלק טניירפ רָאטקעריד-לָאטיּפש רעד טרעלקרעד --- רעבָא ָאד --

 יָאק רעניימעגלא ןייא ןארַאפ זיא'ס .םולשב עלַא ןבעל --- יקסנישטנעב

 .רַאפ ןוא טייקיטעט-רוטלוק רעד רַאפ טגרָאז סָאװ עקנארק יד ןופ טעטימ

 רעד .רעניארקוא ןא ןבענ יצ ןיווטיל ַא ןבענ טגיל דיי ַא ,גנונעדרָא רע

 ַא לָאמַא רָאפ ָאד טמוק סע ביוא .רעטפַאהרעטסומ ַא ָאד זיא ןבעלנעמאזוצ

 יד ןטלָאװ ןוא .דיישרעטנוא ןָא עקנַארק ע ל ַא ןעמוק טרעצנָאק רעשידיי

 רָאג ,רָאג ןטלָאװ ,עקנארק יד יװ טוג ױזַא טבעלעג יירפ רעד ףיוא עטנוזעג

 .ןרָאװעג ןטימעגסיוא ןסטכעלש ךס ַא

 "עז םיתמ לָאצ עטסערג יד .רערעדנוזַאב ַא זיא םלוע-תיב רעד זיולב

 ןופ ןוז רעד ןברָאטשעג ָאד ךיוא זיא ןַאד .טייצ עטשרע יד ןעוועג ןענ

 -ראטש יד .םירבק עשידיי רעביא ןיוש ןעייטש תובצמ 100 .ןילטייצ ןנחלא

 םעד טימ ץלָאטש ןענעז עקנַארק יד .ןלאפעג קרַאטש קילג םוצ זיא טייקיב

 ןגרָאז ייז .רעטסנעש רעד זיא גניטואאנ ןיא םלוע-תיב רעשידיי רעד סָאװ

 ירפ וצ ןלָאז ןעמולב יד זַא ,רענעש סָאװ ןעזסיוא ןלָאז תובצמ יד זַא ךיז

 ןענעז עכלעוו םירבח ערעייז ךָאנ קנעדנָא רעד זַא ,ןרעוו טקלעװרַאפ טינ

 ןסעגרַאפ טינ ענעבילבעג-"ךבעל יד ךרוד לָאז טוט ןכרוד ןרָאװעג טגיזַאג

 .ןרעוו
 עלעירעטַאמ יד .םורַא ןופ גנומענַאב עכעלשטנעמ ןפרָאד עקנַארק יד

 ַא ןטלָאװ ,עכעלנעזרעּפ-ןייר יד רקיע רעד ןוא ןבָאה ייז סָאװ ןטייקירעווש

 רימ סָאװ סָאד טימ שטָאכ יז ןטלָאװ ךימ ןעוו ןרָאװעג טרעדנילעג ךס

 .טייקכעלטרעצ רעמערַאװ טימ --- טגראקעג טינ ןגָאמרַאפ

 הטילּפה תיראש רעד ןופ דרַאגנאווא רעד

 -צעל רעד ןופ טקודָארּפ רעד ,ןאזיטרַאּפ ןוא טאדלָאס רעשידיי רעד

 ןוא טייקטגאוועג רעדלעוו ןוא ןטנָארפ יד ןופ ןעמונעגטימ טָאה ,המחלמ רעט

 ןבָאה טזומעג טָאה ה"ש יד סָאװ ןטנעמעלע עקיטכיוו ייווצ --- רעיודסיוא

 זיא'ס .ןבעל לטיּפַאק רעווש ַאזַא ןכאמוצכרודַא ידכ ןבָאה ךָאנ ףרַאד ןוא

 -ענעג רעד זיא'ס יװ ,טמַא רעקיטכיוו ַאזַא סָאװ טייקילעפוצ ןייק טינ רעכיז

 ןרַאװעג ןבעגעגרעביא זיא ןדיי עטיײרפַאב יד ןופ .ק .צ; ןופ רַאטערקעס-לאר

 יד טול רָאנ ,ןרָאי יד רָאנ טינ) עטסטלע יד ןופ םענייא ןופ טנעה יד ןיא

 ןייק טינ ךיוא זיא'ס .שטיװָאמולב ר"ד רענאזיטרַאּפ (ףמַאק-דלַאװ ןופ טייצ

 רעטער ,לאקזחי עפייא) ,ק ,צ ןבלעז ןופ רעדילגטימ ךָאנ סָאװ טייקילעפוצ

 עשיטָאטש ןוא ןָאיאר יד ןופ רעדילגטימ בור סָאד ךיוא יװ (דנא .א הירא

 "רעװעג ןענעז ,סעיצאזינאגרֶא ערעדנַא ןוא ןעײטרַאּפ ןופ ,ןטעטימָאק

 "סטנאוועג יד ופ ר ע ר י פ כ רו ד יד זַא טנאקַאב ךיוא זיא'ס .ןשטנעמ
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 דו ב ? פ ַא ז

 םעד זיב ןצענערג עטסכעלרעפעג יד רעביא ןדיי ןריפ ןופ סעבאגפיוא עמ
 "ובג ענעקָארשרעדמוא ָא יד ןענעז י"א ןיא ,טרָא ןַא ףיוא ייז ןעגנערברעד

 יד ןיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ןעזעג ייז בָאה ךיא .קלָאפ ןשידיי םענופ םיר
 ןקידרעטייוו רעיז ףיוא ןעזעג ייז בָאה ךיא ,ןליוּפ ןיא ןעמייה-םיצוביק
 ,רעדנַאוװ

 עכלעוו יו רעמ .טנגעגַאב ייז טימ רעדיוװ ךיז ךיא בָאה ןרעגאל יד ןיא
 זיא .עיצאזינאגרָא וצ טנידרַאפ ךיז ייז ןבָאה ,ןדיי עּפורג ערעדנַא זיא סע
 ,רענאזיטרַאּפפ "חחּפ; ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ עיצאזינאגרָא רעייז עקַאט
 עז ייז ןופ רעטנזױט .ה"ש רעד ןופ עטסקידריװ יד ןופ (םיצולח-םיליח
 יד ןופ ץלַא ךָאנ ןענעז ןבילבעג ןענעז עכלעוו יד .ןעוועג הלוע ןיוש ןענ
 ןפַארטעג ךיז בָאה ךיא .טעברַא-רעגאל רענײמעגלַא רעד ןיא עטסקיטנַאק
 ןוא לאהנעכײרידַאב ןיא ,דלעפכעל ןיא ןוא גניקַאּפ ןיא סקינהחּפ יד טימ
 ךיא .םייהסלייצ ןיא ןוא ןעגניפלאהרעסַאװ ןיא ןוא םלוא ןיא ,עזרעבאג ןיא
 םוצ רענייא ןופ גנומענַאב עקיצרַאה ,עשירעדורבטוג ייז ןיא טליפרעד בָאה
 -ינאגרָא עטוג יד .ללכ ןרַאפ הנכס תעשב טייקנבעגעגרעביא ןופ .ןטייווצ
 -גימ ןיא ערעייז (הדקפמ) עדנאמָאק רעד ןעקנאדרַאפ וצ רעכיז זיא עיצַאז
 -קעלפ ףסוי ,יקסװאלַאכ םולש רעפמעק עטווורּפעגסױא יד טימ שארב ,ןלכ
 רעד .לדנעמ ןוא ןועמש ,סיראב ,ןײטשרעלַאװ ,ןטראגנייטש לארשי ,רעס
 ןעוט טעברַא עסיורג ַא ןטעטימָאק יד ןיא רעיײטשרָאפ ענעגייא טָאה החּכ
 ןבַאה עכלעוו ,סעיצאזינאגרָא-חחּפ יד ןופ סעיסימָאק עשירָאטסיה יד ףיוא
 ןרָאװעג טלדנאהַאב זיא'ס וװ רָאפנעמאזוצ רעייז טאהעג גנאל טינ וליּפַא
 וצ עטכישעג רעד רַאפ לאירעטַאמ ןטעבראַאב ןוא ןעלמאז ןופ םינפוא יד
 -רָא יד טיג ("חחּפ;) גנוטייצ-שדוח ענעגייא ןא ךיוא ,הרובג רעשידיי רעז
 -עגוצ גרָאז רעטסערג רעד טימ טרעװ לַאנרושז רעד .סױרַא עיצאזינַאג
 ןעמ .קורדנייא םענייפ ַא רענעײל ןפיוא טכַאמ רעמונ רעדעי ןוא טיירג
 ןגארפ רַאפ ּפָא טרָא קיניײװ טיג לַאנרושז רעד זַא ,ןקרעמַאב רעבָא ףרַאד
 רעד ןוא דנאטשרעדיוו ןוא ףמַאק ןופ עטכישעג רַאפ ,עיצאזינאגרָא רעד ןופ
 ַא יװ זיולב ןרעוו ןבעגעג ָאד ףרַאד קיטילָאּפ .םעד ןיא ןדיי יד ןופ לייטנא
 תוכייש ַא טָאה עמעט יד טייוו יוװ ףיוא --- רוטארעטיל ,קילברעביא-שדוח
 ,טָאה לַאנרושז רעד סָאװ עבאגפיוא רעד יצ

 ןיא רענאזיטרַאּפ ןוא ןטאדלָאס עשידיי יד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע יד
 ןפוא םושב ןוא עיצַאמרָאפניא עטסצריק יװ זיולב ןבירשעג ןענעז ה"ש רעד
 .תמאב סע טנידרַאפ עיצאזינאגרָא עטסקיטכיװ יד יװ טינ
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 ןנעל רענַאל ןשיויי ןופ ןעמעלבַארּפ
 - ףגַאלשטיײד ןיא

 סעקישטעטימָאק

 טשינ לָאמנייק זיא ןדיי ייב רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ טעברַא יד

 ןבָאה רעוט עטסנבעגעגרעביא יד ,עטסכעלטנרָא יד .עטכייל ןייק ןעוועג

 ,םימדתכיפש ןעגנוקידיילַאב ,תונויזב ןייטשוצסיוא טאהעג טּפָא רעייז

 ,םעלַא םעד ןופ טאטלוזער ןיא סָאװ ,ןפערט ןטלעז טינ רעבירעד טגעלפ

 ןעמענרַאפ ןגעלפ טרָא רעייז ןוא טייז ַא ןָא טקורעגּפָא רעוט יד ךיז ןבָאה

 יו זיולב טכארטַאב טעברַא רעייז ןבָאה עכלעוו ,רעריפ ענעפורַאב ןייק טינ

 ,הב רפחל םודרק ַא
 .טציא ךיוא זיא שרעדנַא טינ ,לָאמַא ןעוועג סע זיא ױזַא

 ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג עיינ ךס ַא טקורעגסױרַא טָאה ןבעל-רעגאל רעד

 סע ,ןָאט וצ לָאמ עטשרע סָאד טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג טימ ןבָאה עכלעוו

 "יוועג ןרעװ ןטיבעג ערעדנַא ףיוא סָאװ ,ךעלריטַאנ יו רעמ רעבירעד זיא

 .ןפוא ןקירעהעג םעד ףיוא טריפעג טינ רעדָא ,טקיסעלכַאנרַאפ ןטעברַא עס

 טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה טיבעג ןסיוועג ַא ןופ שארב וװ ,ןרעגַאל ךיוא ןארָאפ

 טימרעד ךעלדנעטשרַאפ טפור ןוא ךיז רַאפ ץלַא טוט סָאװ ,לשטנעמ אזַא

 םפֲא רעבירעד בָאה ךיא .רענױװניײא-רעגַאל יד ייב ןרָאצ סיורג סױרַא

 "רעזייב ןטעטימָאק יד ןופ רעוט יד ןגעוו ּפָא ךיז טפור םלוע רעד יו טרעהעג

 :קילַאג ןוא קיד
 ייןָאט וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןיוש ןסייוו יז ,סעקישטעטימָאק יד ---

 עטסרעמ יד ןיא .טכערעג םלוע רעד זיא ןלַאפ לייט ןיא זיולב רעבָא

 בילוצ ןקיסעלכאנרַאפ סָאװ ,רעוט ענעבעגעגרעביא ןפָארטעג ךיא בָאה ןלַאפ

 ןוא יױרפ ,בוטש ענעגייא יד טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רענעדָאלעגנָא רעד

 .רעדניק
 םעד .עדירפ .רד םעד םלוא ןיא ןפָארטעג ךיא בָאה טעװערָאהרַאפ

 טכַאנ ןוא גָאט ןייק ןופ טינ טסייוו סע .רעגַאל ןקיטרָאד ןופ רעטייל-רוטלוק

 טימ .רעגַאל רעמייהנעדייה ןופ רַאטערקעס-לארענעג רעד ,טארב קחצי

 רעגאל ןיא ןַאמטָאר המלש זיא טעברַא ןייז ןבעגעגרעביא ןבעל-ןוא-בייל

 רעגנוי רעדלאוונרעפ רעד ךיז רַאפ ןבעל ַא ןופ סעּפע טסייװ סָאװ ,דלעפכעל

 יַאל ןדעי ןיא .ןעימאקיטָאלז רעציזרָאפ רעד ןוא לאגעס דילגטימ-טעטימָאק
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 דוב לט ַאז

 יי! ןענעז רעכיז ףיוא ןוא רעוט ענעבעגעגרעביא ןפָארטעג ךיא בָאה רעג
 -יא יד טָא ןבָאה רעבָא םוטעמוא ,ןטפַאשרעּפרעק עלארטנעצ יד ןיא ןארַאפ
 "עג רעד דצמ ייז וצ גנואיצַאב רעד ףיוא טגָאלקַאב ךיז רעוט ענעבעגעגרעב
 :טרָאװלדיז ַא םלוע ןופ ןעמ טרעה לָאמנייא טינ .עסאמ ..."עמאד; רעטרע

 ...ךייר ריא טרעו טולב רעזדנוא ןופ ---

 ?ןרָאװעג בָארג ױזַא ריא טייז סָאװ ןופ ---
 ?ןסקאוועגסיוא ױזַא ריא טייז סָאװ ןופ ---
 !סעקישטעטימָאק ---

 סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןַארַאפ ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו ,ןענעז רעכיז
 ןגעוו ןגָאז טינ רעבָא סָאד רָאט ןעמ .ןקילגמוא סמענעי ןופ ןבעל ַא ןכאמ

 ןביג עכלעוו ,ןטסילאעדיא רעוט ענעבעגעגרעביא טייהרעמ רעסיורג רעד

 טימ ףרַאד ןעמ סָאװ ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד רַאפ טנוזעג רעייז ּפָא
 | .ןענָאמרעד דובכ ןטסערג םעד

 ןעו טייצ רעד ןיא ,ןעירשרַאפ טפָא רעוט-ללכ יד טָא ןרעװ רעדייל
 ,ןשטנעב ייז ףרַאד ןעמ

 עטכישעג עשיריי

 -אעדיא רָאּפ ַא .ןעגנוטייצ ,ןרעטַאעט ,ןלוש ןפַאשעג ןבָאה ןטסילאעדיא
 רעד ןופ סעיצוטיטסניא עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא ןפאשעג ןבָאה ןטסיל
 -ַאב רעד ,ןענעז רעוט-טּפיױה יד .עיסימָאק עשירָאטסיה עלארטנעצ יד ,ה"ש
 ,םיובנעגייפ ,מ .י ןוא ןאלּפַאק לארשי ,ענוװָאק ןופ רעוט-רוטלוק רעטנַאק

 -עג ,ןעכנימ ןיא סַאגלעמ רעד ףיוא ךעלרעמיצ עניילק עכעלטע יד ןיא
 םעד רַאפ ןלעװ סָאװ ,ןלאירעטַאמ עקיטכיוו רעיש ַא ןָא טציא ךיז ןעניפ
 -סירעלטיה ךיז ןעניפעג ָאד .גנושרָאפ ןופ רצוא ןַא ןייז רעקירָאטסיה ןשידיי
 -ַאד עקיטכיוו רעטנזיוט ,גנוטָארסיױא-ןדיי רעד ןגעוו ןוויכרַא עמייהעג עשיט
 ןעגנולמַאזךןטָאנ ןוא רעדיל ,ןתודע-תיבג ,רעכיב-גָאט ,סָאטָאפ ,ןטנעמוק
 ,ןטקעיבָא עקיטכיוו ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןופ רענעלּפ
 ןיא ןוא טרָאװ ןיא טרירטנעצנָאק ךעלרעמיצ יד ןיא ןרעו םעד רעסיוא
 -ָאפ ,ןשיפַא ,עסערּפ) .ה'ש רעד ןיא ןפאשעג טציא טרעוו סָאװ ץלַא דליב
 ץלַא סָאד זיב טנוזעג ןוא ימ גונעג טסָאקעג טָאה'ס ,( .א .א רעכיב ,סָאט
 ַאזַא ןעלמאזוצפיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה סע ביוא ןוא רעהַא ןעמוקעג זיא
 ,רעוט עטנַאמרעדנבױא יד ןעקנאדרַאפ וצ זיולב ךיוא ךָאד זיא ,לאירעטַאמ
 ױזַא .ערעדנַא ןדנוצעגנָא ךיוא טייקנבעגרעביא רעייז טימ ןבָאה עכלעוו
 -רַאפ ןיא סעיסימָאק עשירָאטסיה קילדנעצ עכעלטע ןרָאװעג ןפאשעג ןענעז
 ער רעד רעטנוא .טוג רעייז ןטעברַא לייט ַא עכלעוו ןופ ,ןרעגאל ענעדיש
 לַאנרושז רעטנכייצעגסיוא ןַא שדוח ןדעי טניישרעד ןַאלּפַאק .י ןופ עיצקַאד
 .צ רעד ןופ ןעוטפיוא יד קורדסיוא םוצ טמוק סע ווװ ,"ןברוח ןטצעל ןופ ;
 ,סעיסימָאק ערעדנוזַאב יד ןופ ןוא .ק .ח
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 יק ס ני נג ר עש טַא ק .ש

 ,ןעכנימ ןיא .ק .ח .צ רעד ןופ רעוט יד ןלעװ רעלטכישעג עשידיי יד
 -נַא יד ןוא םיובנעגייפ .מ .י ,ןאלּפַאק לארשי .ןענָאמרעד דובכ טימ רעכיז
 ןעגידרַאפ עיצוטיטסניא רעקיטכיוו רעד טָא ןופ רעטעבראטימ עליטש ערעד

 ,קידנעטשלופ סע
 יא יא
 א

 -סיוא ןשינעעשעג עקיטכיוו ,ןבירשעג טינ ןכַאז ךס ַא ןגעוו בָאה ךיא

 רעד ךיא ןיב געט יד ןיא ןעוו ,ןכָאװ 6 ןיא .טנָאמרעד טינ ןשטנעמ .,ןזָאלעג

 "יק רעטנזיוט ןרָאפעגכרוד ןיב ךיא עכלעוו ןיא ,ןענישַאמ ןיא ןסעזעג רקיע

 ןעועג ךיא ןיב ןרעגאל 20 עטכוזַאב יד ןיא ןוא ןגעוו עשטייד ןרעטעמַאל

 טנעקעג םוטעמוא טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ךיא בָאה ,העש עכעלטע וצ זיולב

 -ַאב ךיא בָאה עטסכעלטנזעוו סָאד זַא ,רעבָא ןיימ ךיא .ןכאז ךס ַא ןקרעמַאב

 ,ןבירשעג ץלַא ןגעוו טינ ...ןוא טקרעמ

 יז ןגעוו בָאה ךיא ,ןַארַאפ ייז ןענעז רעכיז ?ןרעגַאל יד ןיא ןטייז-ןטָאש

 ךיא בָאה ןבירשעג ןוא .טנָאמרעד טינ ןעגנונעכייצרַאפ עניימ ןיא טעמכ

 ךיא לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,טקרעמַאב טינ ייז בָאה ךיא לייוו ,טינ םעד ןגעוו

 -יישרעד עוויטיזָאּפ ליפױזַא טגָאמרַאפ ןבעל-רעגַאל סָאד (1 :ןטלַאהעג בָאה

 רעד טימ ןוא טרידיווקיל ןרעװ ךָאד טעװ ןבעל-רעגַאל סָאד (2 ןוא ןעגנונ

 .ןטײזױטָאש יד ןדניוװשרַאפ ךיוא ןלעוו עיצַאדיװקיל

 טַאטלוזער רעכעלסילשסיוא רעד ןענעז ןרעגַאל יד ןיא ןטײז-טָאש יד

 ןפוא-םושב זיא סע .ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפעג ןדיי יד רעכלעוו ןיא עגַאל רעד ןופ

 עקיטייז וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרעגַאל יד ןיא ןדיי סָאװ ,הלוע ןייק טינ

 -כעלריקריוו ערַאבזָאלרעדמוא ,רעדייל ,טּפָא ךָאנ ןפערט סע שטָאכ) תוסנרּפ

 ןרעגַאל יד ןופ ןלעװ עכלעוו ,ןדיי יד .(ןדיי יד דצמ טיבעג םעד ףיוא ,ןטייק

 ןלעוו ,גערב רעדנַא ןַא וצ ץעגרע יצ ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפרעד ןוא ןײגסױרַא

 ןיא ןביילברַאפ רשפא ןלעװ סע ,תמא .ןייז טינ ןלעװ ייז ווו ,ןדיי ןביילב

 ןריולרַאפ טייצ רעד טימ סיוועג ןלעװ ייז .ןדיי טרעדנוה עכעלטע דנַאלשטיײײז

 יָארּפ רערעסערג ַא ךָאנ זַא ,רעכיז רעבָא ןיב ךיא .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןייג

 ןעוו ,קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןרָאװעג ןריױלרַאפ ןטלָאװ ןדיי-רעגַאל יד ןופ טנַײצ

 .רעהַא ןעמוקעג ןענעז ייז ןענַאװ ןופ רעדנעל יד ןיא ןבילברַאפ ןטלָאװ יז

 -ַאב ןכָאנ ,טציא ןענעז ,דנַאל-קלמע ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ןטכיזסיוא יד

 סָאװ ,םולח ַא ןרעגַאל יד ןיא ןדיי יד רַאפ ,לארשי ץרא ןגעוו ונָא ןופ סולש

 ךיא רָאט ןעמ .טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןרעװ טכעלקריוורַאפ טעוו

 "סיוא סָאד טרעגנירגרַאפ ךיוא טָאה םעלבָארּפ-רעגַאל יד זַא ,ןסעגרַאפ טינ

 ןצנַאג ןרַאפ טייקיטכערעג עזייוולייט יד רעקלעפ עטקיניײארַאפ יד ייב ןפמעק

 זיא ,םיטילּפ יד ןופ ןבעל רעלופסנדייל רעכעלקילגמוא רעד .קלָאפ ןשידיי

 םענעטלַאהעגסיוא ןרַאפ ייז וצ ביול ַא ןוא --- ןבעל רעזדנוא ךיוא רעבירעד

 ןגעווטרעזדנוא רַאפ ףמַאק ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ןרעייז ףמַאק
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 ץייווש דנַאלרעדנווו

 תנידמ יד ןייז טפרַאדַאב טלָאװ טלעוו רעקיטציא רעד ןופ רעדנווו רעד
 דנַאל עניילק סָאד טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ,טנעקעג טלָאװ ןעמ ןעוו .ץייווש
 ,ןעמעלַא ןזייוו ןוא טלעוו רעד רעביא ןריפ סע ןוא ךעלדער ףיוא ןצעזפױרַא
 .ט קוק ,ט עז :ףןעמעלַא

 ןענרעלּפָא טנעקעג ךיז ןעמ טלָאװ סָאװ ןוא ןעזרעד ןעמ טלָאװ סָאװ
 ?ץייווש רעד ןופ

 -עמָאליק טַארדַאװק טנזיוט 41 ןופ חטש ַא ףיוא יו ןעזרעד טלָאװ ןעמ
 סָאװ ,(דנַאל ןייז ןופ חטש םעד טימ ןכיילגרַאפ סע רענעייל רעד לָאז) רעט
 ,ןדָאב ןקידרענייטש ןוא סערעזָא ,ןכייט ,גרעב-יינש עקיבייא טימ לופ זיא
 סָאד ,רעטייוו רָאפ ןצעז עכלעוו ,רעניווונייא ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ ריפ ןבעל
 רעכעלרע ,רענעגייא טימ --- ,ןביוהעגנָא ןבָאה םהיתובא תובא ערעייז סָאװ
 ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןרעּפכורפַאב ןוא ןרענעשרַאפ וצ רעמ ךָאנ עצַארּפ
 ,דנַאל ןיילק רעייז רוטלוק ןוא טפַאשטריװ

 ,ךַאז רעדנַא ןַא ןופ רָאג ןעמ טרעוו םמותשנ .קיניײװ רעבָא ךָאנ זיא סָאד
 ;ןופרעד ןסייוו טלעוו רעד ןיא עלַא זַא ,סיוא ךיז טכוד סע שטָאכ

 רעזיצערּפ) .דנַאל סָאד טלייטעצ זיא (ןענָאטנַאק) ךעלהכולמ 22 ףיוא
 -עגייא ריא ךיז טָאה עלהכולמ עדעי .(ןענָאטנַאק עבלַאה 6 ןוא עצנַאג 19 ---
 עלַא ײצילָאּפ ,םעטסיס-סגנודליב ,ןצעזעג ענעגייא עריא ,טנעמַאלרַאּפ םענ
 רעייטשרָאפ לָאצ עכיילג ַא ןקיש עטסערג יד זיב עטסנעלק יד ןופ ,ךעלהכולנ
 -רעּפרעק עלַארטנעצ עדייב ,(ןטנעמַאלרַאּפ) סעטַאלַאּפ ייווצ .יד ןופ ענייא וצ
 ןבָאה (גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ךרוד ןבילקעג טרעוו עטַאלַאּפ ןייא) ןטפַאש
 ,דנַאל ןופ טייקרעכיז ןוא טײקצנַאג רעד רַאפ רקיע רעד ןגרָאז וצ הדבוע יד

 -ַארּפ 21 ,עקידנדער-שטייד ַא זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 0
 טױער טנעצָארּפ רעּפַאנק ַא ןוא שינעילַאטיא --- 8 ,שיזיוצנַארפ טדער טנעצ
 ןכַארּפש ריפ יד .שבנַא מ ַא ר טקעלַאיד ןשינעילַאטיא-שיזיוצנַארפ ַא ףיוא
 עלַארטנעצ יד יװ ןרעדנוװַאב וצ זיא'ס .ןכַארּפש-סגנוריגער עלעיציפָא ןענעז
 -ַאב עקידנדער-שנַאמָאר יד עטַאװ ןיא ןוא דייז ןיא ןטלַאה ןענַאגרָא-הכולמ
 ,ןסעגרַאפ טינ ךַארּפש רעייז ,ןרילימיסַא טינ ךיז הלילח ןלָאז ייז ,גנורעקלעפ

 ?טנעדיזערּפ-הכולמ רעייא טציא זיא רעוו ---
 ַא ןיא זיא ,רָאסעּפָארּפ רעטנַאקַאב ַא ,רעניימ דניירפ רעד זַא ,ליפ ךיא

 ,טייהנגעלרַאפ
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 *ק ס ני גר עש טַאק .ש

 דגביירפ ןיימ ךיז טרעפטנערַאפ --- ןגָאז וצ רעווש תמאב רימ זיא'ס ---

 זיא ..טשינ ךיא סייוו .ןטיבעג טמַאךטנעדיזערּפ רעד טרעוו רָאי רעדעי ---

 ,רעטלַא רעד ךָאנ טריטמַא סע רעדָא טנעדיזערּפ רעיינ ַא ןַארַאפ ןיוש

 יד יי ר --- ןוא דנַאל סָאד זיא םערָא

 ָאטינ .רעמיטכייר עכעלריטַאנ םוש ןייק טינ טולָאסבַא טָאה ץייווש יד

 יַאב ריא ןופ טנעצָארּפ 93 .ץלַאז ,ליוא ,טפַאנ ,ןזייא ,ןליוק ענעגיײַא ןייק

 עקידנלעפ עטנַאמרעדנביוא יד טימ ךיילגוצ ץייווש יד טריטרַאּפמיא גנוזייּפש

 -טכורפ טינ ,קיגיײטש זיא ,טגָאזעג יװ ,ןדָאב רעד ,דנַאלסיױא ןופ ןעלקיטרַא

 .דרע רעד ףיוא לקניוו-ןדעדזג ַא ,דנַאל סָאד זיא --- ךָאד ןוא רַאב

 -רעד ךיז ןבָאה רעצייווש יד סָאװ סעיצַאקיפילַאװק עשינכעט עכיוה יד

 וצ טריפרעד דנַאל סָאד טָאה ,טײקמַאזרָאּפש ,טײקמַאזטעברַא רעייז ,ןברָאװ

 רַאפ ,טלעוו רעד ןיא רעדנעל עטסקידנעילב ,עטסלעירטסודניא יד ןופ ענייא

 .עּפָארײא ןופ רָאנ טינ סרעטנעצ-רוטלוק עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא

 יד סיוא ץייווש יד טעברַא עירטסודניא-רעגייז עטלקיװטנַא-ךיוה יד וצ

 -רַאפ ןבָאה ייז .לג"דא ןענָאגַאװ ,ןוװיטָאמָאקָאל ,ןענישַאמ עטסטריצילּפמָאק

 עטסכעלרעפעג ,עטסכעה יד וצ קידנריפ רוטַאנ עדליוװ ,עיור יד טכעלשטנעמ

 רעייז טכַאמעג ךיוא טימרעד ןוא סנגָאװ-טפול .,ןענַאב ,ןגעוו ןציּפש-גרעב

 ,טלעוו רעד ןיא ןטסירוט עלַא ןופ ַאקעמ סָאד רַאפ דנַאל

 1 ףיוא תושפנ 105) ןעניוו וצ רעדינ רעד ןיא טרָא ןייק ָאטינ זיא

 טיובעצ ןוא טײרּפשעצ רעצייווש יד ךיז ןבָאה --- ,(רעטעמָאליק טַארדַאװק

 ,ךעלביטש-גרעב עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא וליפַא .גרעב יד ןיא ,ךיוה רעד ןיא

 -נייא יד ור רעמָאקלופ ןיא ןריצודָארּפ ,סנקלָאװ ןופ עטלגנירעגמורַא טּפָא

 .סרעגייז וצ ,ןענישַאמ וצ ןלייט ענעדיישרַאפ רעניזוו

 -סעב יד ןופ) םוקינכעטילָאּפ 1 .ץייווש יד טָאה ןטעטיסרעווינוא ןביז

 -נַא וא עשינכעט רועיש ַא ןָא ,לוש-כיוה סלדנַאה ַא .(טלעװ רעד ןיא עט

 "ֹנַא ןוא ,טוטיטסניא-*טרָאק רעד םינוקזױב רעד ייז ןשיװצ) ןלוש ערעד

 ,ןטלאטשנַא-ןרעל ערעד

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןפלָאהעגוצ םעלַא םעד ןיא ךיוא טָאה ךעלריטַאנ

 150 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןבעגעגנייא ךיז טָאה ץייווש רעד סָאװ ,סָאדז

 טינ ןענעז רעצייװש יד זַא ,טינ טסייה סָאד .תומחלמ ןדיימראפ וצ רָאי

 המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד ןיא .ןקידיײטרַאפ וצ ךיז טיירגעגוצ טוג ןעוועג

 עריא לָאז טכַאמרעװ יד זַא ראפעג ןיא ןענאטשעג לָאמ עכעלטע ץייווש זיא

 טָאה רעלטיה זַא ,טנַאקַאב יונעג ץנַאג ןעוועג זיא'ס .,ןײגרעבירַא ןצענערג

 -ראמוצניײרַא טונימ רעד ןוא רעד ןיא טנדרָארַאפ טאהעג ןיוש לָאמ רָאּפ ַא

 ּפָא ןעגנולעג רעבָא זיא באטשילארענעג ןשטייד םעד .ץייווש רעד ןיא ןריש

 יערעדנַא ןשיװצ .ןוויטָאמ עקיגָאװ ץנַאג בילוצ ,לעפַאב םעד ןעיירשוצ

 ןגָאלש ךיז ןלָאז ןשטייד זַא קלָאפ ןשטייד ןרַאפ הפרח ַא ןייז טעוו'ס {ן

 ,המחלמ רעד ןופ ףוס םוצ טנעָאנ ןטלַאה טעװ סע ןעוו (2 ,ןשטייד ןגעק
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 דו ב מַא ז

 -וקַאב ןַאד ןלעװ רימ ןוא ףמַאק ןָא ןבעגרעטנוא ךיז יוו-ייס רעצייווש יד ןלעוו

 טָאה ץייוש יד (3 ,עטרעטשעצ ןייק טינ דנאל עקיטכיוו ,ענייש סָאד ןעמ

 יַפָא ןוא ןטאדלָאס עטלושעג טוג טנזיױט 700 סקיב ןרעטנוא טריזיליבָאמ

 סנטסקינייוװ ןלעטשסױרַא ייז ןגעק ןפרַאד ןלעװ רימ ךיוא זַא ,ױזַא ,ןריצ

 -ערג ערעייז ןלָאז רימ ןעוו ,לַאפ ןיא ןלעװ ,רעצייווש יד (4 ,לָאצ עבלעז יד
 ןבָאה רימ סָאװ ןגעוו-סגנודניברַאפ עלַא ןסיירפיוא ךיילג ,ןײגרעבירַא ןצענ
 -ענוצ ןטנאילא יד ןענעק טימרעד ןוא עילַאטיא וצ דנאל רעייז ךרוד טציא

 .ןטעדניברַאפ ןקיטכיוו ַא זדנוא ןופ ןעמ
 זיא .שינעעשעג עקיזָאד יד ןפור רעצייווש יד יו סנ רעסיורג רעד ןוא

 ,המחלמ ַא ןטימעגסיוא רעדיוו טָאה דנאל סָאד .ןעשעג
 ןעוועג טיירג ,טרָאד ןשטייד יד רקיע רעד ןוא ,רעצייווש יד ןענעז יצ

 | ?ןרעלטיה ןגעק ןפמעק וצ

 -עטקארַאכ ןוא עשיטסירעלטיהײטנַא ַא ןעוועג ןַאד זיא גנומיטש יד
 ןעועג גנומיטש עשיטסירעלטיהײטנַא יד זיא רעקרַאטש ךָאנ --- שיטסיר
 יז .ןשטייד יד ייב ,גנורעקלעפַאב רעצייװש רעד ןופ טייהרעמ רעד ייב
 -יא; ןַא ןייז רע געמ ,ןדמערפ ַא ןופ ןרעו טריּפוקֶא טלָאװעג טינ ןבָאה
 א ןעו רעדָא ןָאטנַאק רעדנַא ןַא ןעו ביל טינ ןבָאה רעצייווש יד ."רענעג
 ןוש אטישּפ ַא ,םינינע ערעייז ןיא ךיז טשימ וליפֲא גנוריגער עלארטנעצ
 רָאנ ןעגנערב ץלַא ייז טעוו "רעיירפַאב; רעד זַא ,טריּפשרעד ןבָאה ייז ןעִיוו
 ,טייהיירפ יד טינ

 עקרַאטש ַא קיטעט ץייווש ןיא ,טייצ-חמחלמ רעד ןיא ןעוועג זיא ,ךָאד
 עטפניפ יד .עלַארטנעצ-שזַאנָאיּפש ןוא ענמולָאק עטפניפ עשיטסירעלטיה
 ןוא) סָאװ םיטרּפ עינעג יד טעבראעגסיוא טאהעג ןיוש טָאה ענָאלָאק
 ..ןביוהוצנָא לעפַאב רעד ןעמוק טעוװ סע לַאפ ןיא ןָאט ףרַאד ןעמ (ןעמעיו
 רעטערַאפ יו ןענעז ייז ןופ לײט ַא .טרַאװרעד טינ קילג םוצ ךיז ןבָאה ייֵז
 וצ רעדָא טױט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ טכירעג ןכרוד דנאל רעייז ןופ
 ..יוצ ךיז "ןסאּפ, עקירעביא יד .הסיפת

 -םויהכולמ ןייק טינ זיא'ס .יאמ רעטשרע רעד זיא טנייה .ווענעשז
 -רעגריכילאקידַאר רעד ךרוד טריפעגנָא טרעוו גנוריגער-לארטנעצ יד) בוט
 רעטעברַא רעװענעשז יד ןיפ לייט רעטסערג רעד רעבָא ,(ײטרַאּפ רעכעל
 ,טגייה ןבוט-םוי

 ןוא געט ערעייז קירוצ ןרָאי טימ ןבָאה עפַאק רעד ןיא ָאד ,?דלאדנאל,

 -ר רעד ןופ רעריפ יד ,םײהַא ךיז וצ ןרָאפ םוצ זיב טראוועגרעביא טכענ
 ,סעצוװָאדנוב יד טימ טריפעג סעיסוקסיד ָאד טָאה ןינעל .עיצולָאװער רעשיס
 -צָארט ןגעק ךַאש ןיא ןעמַאװצ טליּפשעג ןבָאה ווָאטרַאמ ןוא וועיוװָאניז
 -ַאב עקידרעטעּפש קינייו טינ ,ןטנעדוטס עשידנעלסיוא רעטנזיוט .ןיק
 טציא ,ןטימעגסיוא טינ דלאדנאל ןבָאה ,ןטייקכעלנעזרעּפ ענערָאװעג טמיר
 -ןטרַאװּפָא טייקיאור רעד ןיא רימ ןציז טניירפ רָאּפ ַא טימ .ליטש ָאד זיא
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 ּוק ס ניו גר עש טַאק .ש

 ןרישרַאמייברַאפ דלַאב ָאד ףרַאד סָאװ עיצַארטסנַאמעדרעטעברַא יד קיד
 -רעטסעקרָא ןַא ןגָארטרעד ךעלדנע ךיז טָאה קיטימ ךָאנ ריפ רעגייז ַא
 סָאד .רענעפ עקידנרעטאלפ עטגיוועצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה'ס .ליּפשעװ
 סעיצארטסנַאמעדיאמ עטשרע עקיטולב .תונורכז .רעטיצ ַא טוט ץרַאה
 ,..דלַאװ ןיא ,ָאטעג ןיא יאמ רעטשרע ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא

 ַאזַא ףיוא ךיז ןעק תועמשמ ץייווש יד רָאנ סָאװ ,רעדנווװ ַא רעדיוװ ןוא
 סע וװ סיוועג טלעװ רעצנַאג רעד ןיא דנאל עקיצנייא סָאד .ןביולרעד ךַאז
 ,ןטסינומָאק ,ןטסילאיצָאס .ןעמאזוצ ןעײטרַאּפ רעטעברַא עלַא ןרירטסנָאמעד
 -נָאמעד עכלעזַא לָאמַא ןעועג .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ,ןטסיכרַאנַא

 יװ ױזַא טינ ץעגרע ןיא ,לָאמנייק רעבָא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא סעיצארטס
 1 ,1950 ןיא ווענעשז ןיא

 -םיוא ןלעוו ןטנערַאּפסנארט ןוא ןענָאפ יד ףיוא ןעגנוזָאל עכעלטע
 -םולש רעד -- דנאברַאפטַאר רעשיטסילאיצָאס רעד ןבעל לָאז; :ןרעלק
 -ַאפסנארט ןייא טפור -- "טייהשטנעמ רעויסערגָארּפ רעד ןופ רָאטָאמ
 .תויתוא עקיאיירש טימ טנער

 יד ןופ טייקכעלדעש יד טריקסאמעד עיצארעדעפנָאק - רעטעברא יד;
 ןטשרע םעד רעפטנע ןַא יו טיג -- ?!רענאזיטרַאּפ םולש (עשיטסינומָאק)
 -רַא ןופ חוכ רעד טגיל טייקינייא ןיא , ,טנערַאּפסנַארט רעטייווצ ַא גנוזָאל
 -טנע .ןטסינומָאק ןֹופ ןגָארטעג גנוזָאל ַא ךָאנ ךיא ןעייל --- *סַאלק רעטעב
 "ךַא ןייק ןייז טינ ןעק סע; :עּפורג רעדנַא ןַא ןופ גנוזָאל ַא דלַאב רעבָא טרעפ
 -ַאלּפ ןבענרעד ןוא !*עװקסָאמ ןופ לוויטש םעד רעטנוא טייקינייא רעטעב
 עכלעוו ,יד רַאפ ,עדנַאש ַא; :טיױר ףיוא טפירשפיוא ןַא ןרָאצ ןיא טרעט
 "!םולב ןָאעל טקידיילַאב ןבָאה

 שארב ןטסינומָאק יד ױזַא יו ןרעדנוװּפָא טנעקעג טינ ךיז בָאה ךיא
 -ָאיצולָאװעררטנַאק,ק עכלעזַא רעטנוא ןעגנאגעג ןענעז רעריפ ערעייז טימ
 .ןעגנוזָאל *ערעג

 רעטעברַא ןַא רעכיז זיא --- רַאפרעד ןלָאצַאב ךָאנ רעכיז ןלעוו ייז ---
 ,ןגייווש טינ טעװ עווקסָאמ ---

 עשיטסילאיצָאס עקרַאטש ַא ןעוועג ץייווש ןיא זיא קירוצ ןרָאי טימ
 -איצָאס רעד טימ ,טסינומָאק ַא קידנרעוו טָאה ,לָאקינ רעריפ רעייז ,ײטרַאּפ
 רעיינ ןייז ןופ גארטפיוא ןיא רָאנ ,ןסירעגרעביא טינ ײטרַאּפ רעשיטסיל
 -רעד ײטרַאּפ עשיטסילאיצָאס יד טָאה רע זיב גנאל ױזַא ןבילבעג ײטרַאּפ

 ץייווש ןיא טאהעג ןטסינומָאק יד ןבָאה גנאל טייצ ַא .טנורגּפָא םוצ טריפ
 -גייא םעד טָאה ןטעװָאס יד ןופ קיטילָאּפ עטצעל יד .סולפנייא ןסיורג ַא

 ןלאו ענײמעגלַא עטצעל יד ןופ ןעמיטש .צָארּפ 7 ...זיב טכַארבעג סולפ
 טרעוװ רעקידוװעעזנָא ןוא רעקרַאטש .(7 --- ןטאטוּפעד 100 ףיוא ןבָאה ייז)
 רעריפ ריא ךרוד ןטָארטרַאֿפ ךיוא זיא סָאװ ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד
 .גנוריגער רעד ןיא סבָאנ
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 רו ב 5 פט ַא ז

 ענעפרָאװרַאפ ןוא רעפרעד ,ךעלטעטש ,טעטש יד רעביא ןבוטיםוי סע
 -וט ,רעטנזױט דנאלרעצייווש ןופ רעדינ רעד ןיא ןוא ךיוה רעד ןיא ןגעוו
 עניילק סָאד זיא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ טסעג יד רַאפ ,ןטסירוט רעטנז
 טימ ךיז ןקיטעז ןופ ,ןגינעגראפ ןופ טרָא ןַא רָאנ טינ דנאל עראברעדנווו
 רָאנ ,(סעירָאטַאנַאס עכיירלָאצ יד ןיא) ןרעוו טנוזעג ןופ ,טייקנייש-רוטאנ

 יאדווא ןבָאה ךיז ןענרעל וצ סָאװ ,עטנאקַאב רַאפ ,ךיז רַאפ לוש עטוג ַא ךיוא
 ,ןדיי ךיוא יאדווא ןוא

 -יילקעג"ליוויצ ַא ןעזרעד עקידנריצַאּפש יד ןשיװצ ךיא בָאה טנװָא ןיא
 | ,םערָא ןרעטנוא רפס ַא טימ ןַאמנגנוי ןטנּפָאװַאב ןטעד

 ?סָאד זיא סָאװ ---

 ;טלכיימש טניירפ ןיימ
 טנפַאװַאב רעגריב עלַא ןענעז --- רימ רע טרעלקרעד -- ץייווש ןיא ---

 ,בוטש ןיא ךיז ייב טָאה רעדעי סָאװ רעוועג ןטימ ףור ןדעי ףיוא טיירג ןוא
 -ילימ עלאמרָאנ יד ףיוא טציא טייג ,ןאמ רעד ,דנאל סָאד ןקידיײטרַאפ וצ
 ןיא ןכָאװ יירד ןכַאמוצכרוד ביוחמ זיא רעגריב רעדעי סָאװ ,ןעגנוביא-רעט
 .רָאי
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 ץייווש רעד ןיא טייקשידיי

 ךיז ןעעז ייז .ןדיי 6 ןעניווו ץייווש ןיא רעניווונייא טנזיוט עדעי ףיוא
 סרעדנוזַאב ץייוש יד אקווד זיא קידװעעזנָא רָאג רעבָא ,ןָא קיניײװ עקַאט
 יד ןעמוקעגרָאפ ךָאד ןענעז ָאד ,עטכישעג רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא
 ,סערגנָאקטלעװ ןופ ןצנערעפנָאק ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ עשירָאטסיה
 ,לעזַאב ןוא ךיריצ ןיא ,לג .ד ןוא ןעײטרַאּפ ענעדיישראפ ןופ ,עזָא ,*טרָא;
 .רעביא לָאמנײא טינ זיא טעטש ערעדנַא ךָאנ ןוא ױרטנַאמ ןוא עווענעשז
 יינ ַא ןבייהוצנָא ידכ עטכישעג עשידיי עקיטכענ לטעלב  ַא ןרָאװעג טשימעג
 ,רעקידנגרָאמ רעד ןופ לטיּפַאק

 טינ ץייוש ןיא ןדיי ןופ עטכישעג עשידיי עטלַא יד טציא ךיא לעוו
 דנאל םעד ןיא ןדיי ןופ עילָאד רעד ןגעוו תורוש עכעלטע רעבָא .ןרירנָא

 "נזיוט .ןעמדיו רעכיז ןעמ ףרַאד המחלמ רעטצעל רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -סקולענעב יד ןופ ,עיכעשט ,ןלױּפ ,ךיירקנארפ ןופ ןדיי עטגלָאפרַאפ רעט
 רעיײז ץייווש ןיא ןענופעג טייצ-המחלמ רעד ןיא ןבָאה .דנַא ןוא רעדנעל
 ,ןרירגימע וצ רעטייוו טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב רעדָא ליזַא

 ןרָאװעג טצונעגסיוא קראטש ךיוא טייצליורג רעד ןיא זיא דנאל סָאד
 ןוא םוניהג "יצַאנ ןיא ףליה ןקיש םייב סעיצאזינאגרָא-טלעוו עשידיי ןופ

 רעלופ רעד ןיא זיא ץלַא טינ .ענעגנאפעג יד ןטרָאד ןופ ןעוועטאר וליפא
 -טלַא יד דלוש םעניילק ןייק טינ ןבָאה םעד ןיא ,ןרָאװעג ןָאטעג סָאמ

 רעדנוזַאב ַא רעדיו ןיוש זיא סָאד רעבָא ,ץייווש ןופ ןדיי ענעריובעגנייא
 .ןבָאה טינ תחנ ןייק ןלעװ רימ סָאװ ןופ לטיּפַאק

 רעד ףיוא לּפמעטש ַא טגיילעג ךעלריטַאנ טָאה הביבס עקימורַא יד
 -טריוו ןופ ןטיבעג עלַא ןיא ןטָארטרַאפ ןענעז עכלעוו ,ןדיי לָאצ רעניילק

 ןבָאה םינּפ ןגייא ןא .דנאל ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןלערוטלוק ,ךעלטפַאש

 עכעלטע ןפרָאװעצ ןענעז דנאל ןרעביא .ןבָאה וצ טעראטסעג טינ ךיז ייז
 עשיטילעארזיא, ןַא ,"עדניימעג עשיטילעארזיא,. ַא ,סעגָאגאניס-רוּפיכ-םוי

 דָאטַאנַאס יד וצ ,סעיצוטיטסניא עטסקיטכיװ יד וצ .ןיוש ןוא ?טאלבנכָאװ

 עקנארק רעטרעדנוה ןגיל סע וװ .,דנא ןוא ענאטנָאמ ,סָאװַאד ןיא סעיר

 יד זַא ,ןכָאה ףרַאד ןעמ .טינ תוכייש ןייק ןדיי עשיטילעארזיא יד ןבָאה ,ןדיי

 ,לארשי תנידמ ןופ ןײטשטנַא ןטימ ןבעל ןשידיי ןיא ןשינעעשעג עטצעל

 ,ץייווש רעד ןיא ןדיי עלַא יד ףיוא גנוקריוו ןָא ןבילבעג טינ ךיוא זיא סָאװ

 ןרעטסײגַאב ייז ןויצמ הרות יד טעוװ רשפא .,ןטלַאהנָא טרָאד רעטייוו טעו

 ,ןשידיירַאפ ןוא
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 ד זו ב ל מס ַא ז

 "יזיוצנַארפ רעד ןיא טייקיטעט-רוטלוק עשידיי יד זיא קידוועעזנָא רָאג
 ,ץייווש רעש

 ןיא ןקעטָאילביב עשידיי עטסערג יד ןופ ענייא קיטעט זיא ווענעשז ןיא
 טימ ןייארַאפ-רוטלוק רעשידיי רעד ךיז טָאה םש הנוק קראטש .,עּפָאריײא
 -ףפער ,סעיצקעל ענעדײשרַאפ ןריזינאגרָא םייב טייקיטעט רעוװיטקַא ןייַז
 ןבױלק ווענעשז ןיא ..לגדא ןטרעצנָאק ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ,ןטַאר

 ןגארטרָאפ יד וצ רערעהוצ טרעדנוה עכעלטע וצ ףיונוצ טפָא רעייז ךיז
 טסעג ענעדאלעגנייא וצ ןוא ,יקסווָאלאגניס ,רד ,שרעה ןאמביל .ּפָארּפ ןופ
 טניירפ יד יװ רוטלוק רעשידיי רַאפ רעוט עוויטקַא עכלעזַא ,דנאלסיוא ןופ

 ,ןאמקורד ,לעצרוװטנַאה .ַא ,ןַאמדלָאג ,ז ,ןאמיונ .א ,יקסווָאלאגניס ,שרעה
 ,בושי ןשידיי ןדעי רַאפ הכרב ַא ןענעז ערעדנַא ןוא יקסנילַאּפ ,ןאמפוט .י

 -גנאזעג םעד ךרוד ןוא ןיײארַאפ-ץרּפ .ל .י םעד ךרוד טױיפ ךיריצ ךיוא
 זיא עידוטס עשיטַאמַארד רעייז) טייקיטעט רוטלוק עטוג ַא רימזה ןייַאראפ
 ןיא םיצוביק עשידיי יד ןיא ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאפעגסױרַא סנטצעל וליפַא

 ,(רעדנעל שקידתונכש יד

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לָאצ רעטצענערגַאב ַאזַא רַאפ
 -עג טרעװ רעוט-רוטלוק עשידיי יד ןופ טעטיוויטקַא יד רעכיז זיא ,ץייווש
 ,ךרעוו וצ טביול

 הכאלמ ןופ הכולמ יד

 יד ןופ באטש:לארענעג רעד סָאװ ,טייקילעפוצ ןייק טינ רעכיז זיא'ס
 "טרָא יד ,לארשי תוצופת לכב ןטפערק-סטעברַא עטריציפילַאװק עשידיי
 טרָא רעד טָאה ןענאד ןופ .ץייווש רעד ןיא ןבילקרַאפ ךיז טָאה ,עלארטנעצ
 .טלעוו רעד רָאג ןופ םיבושי עשידיי רעביא לגילפ ענייז טײרּפשעצ

 -רַאפ יד טימ עּפאמ-טלעוו ַא ףיוא ןָאט וצ קוק ַא זיולב גונעג זיא'ס
 םישרח טטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ויא לארשי ןיא זיולב) ,ןטקנוּפ-טרָא עטייז
 יד ןעמענַאב וצ ידכ ,(טרָא ןופ ןלושידַאפ 26 ןרָאװעג טנפעעג 1949 ןופ
 ,ןבעל ןשידיי ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ טייקיטכיוו עסיורג

 א טלעטשעג גנוריפנָא רעד רַאפ ךיז טָאה עפָארטסַאטַאק רעד ךָאנ
 :.ףױה ןיא קחוד ןסיױרג םעד סיוא ןעמ טליפ יוזא יװ :םעלבָארּפ עברַאה
 טָאה עגַאל ערעװש יד .ןלוש-טרָא יד רַאפ ןרָאטקורטסניא עטריציפילַאװק
 טָא ןופ ףעש םענופ םיורט ןטלַא ןַא ןכעלקריוװרַאפ וצ ןעגנוווצעג םורא ױזַא
 רָאי ןופ ראורבעפ ןיא .יקסווָאלאגניס .א ר"ד ןופ ,באטש-סטעברַא םעד
 -ַאּפ ןיא טרָא ןופ גנוציז - וויטוקעזקע רעד ףיוא יקסווָאלאגניס טָאה ,5
 ןלאטעד עטעבראעגסיוא יונעג טימ ,עזָאּפסקע ערעגנעל ַא ןטלַאהעג זיר
 -וצסױא ידכ ץייווש רעד ןיא טוטיטסניא-טרָא ןלארטנעצ ַא ןענעפע ןגעוו
 -עגנָא ןיא גאלשרָאפ רעד .ןלוש-טרָא יד רַאפ ןרָאטקורטסניא-רערעל ןדליב
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 -עג ןבָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ רעמענלײטנָא קיניײװ רעבָא ,ןרָאװעג ןעמינ

 ,גנוכעלקריוורַאפ רעד ןיא טביולג
 יו םיטרפ עטנאסערעטניא רָאג ןלייצרעד וצ ץאלּפ רעד ָאד טינ זיא

 םעד וליפַא טעװ ריא בוא ,ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא טוטיטסניא רעד ױזַא

 וליפַא זיא סכעלנע סעּפע זַא ,ןייז הדומ ריא טעװ ,ןכוזַאב ןעוו טוטיטסניא

 -יטסניא רעד ןופ תחנ טביילק סע .רעקלעפ ערעדנַא ייב ןעניפעג וצ רעווש

 טרַא ןופ טניירפ רענעבעגעגרעביא רעד ןוא יקסווָאלאגניס ר"ד עיצוט

 -ניא ןופ יובפיוא ןיא קלח ןסיױורג ַא רָאג טָאה סָאװ ,ןאמיונ ףלָאדַא 'ה

 ,טוטיטס
 רַאפ ,ןרעמיצ-סטעברַא יד רַאפ ןלאז ןרעמיצ עקיטכיל עסיורג ,עסיורג

 קעטָאילביב ,ךיק ,לאז-סע רעד ,ןרעמיצּפָאלש ןוא םידומיל עשיטערָאעט יד

 טכירעגוצ שיטעטסע ,טרינאּפמָאק לאעדיא ןענעז יירעשעוו ,לַאז-ןעייל ןוא

 ,ןייר-קיטכיצ ןוא

 ןופצ ןופ ןלוש-טרָא ןופ ןטנעװלָאסבַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעליש

 -עגנָא טרעװ ץרַאה סָאד ,לארשי ,עּפָאריײא ,עקירפַא ,עקירעמַא-םורד ןוא

 ַא ךיז ןלעװ ,סרוק ןקירעי בלַאה ןוא 32 ןכָאנ זַא ,קידנסיוו דיירפ טימ טליפ

 "נָא םירוחב עגנוי רדאק רעטלושעגסיוא ןא טלעװ רעד רעביא ןָאט טישעצ

 ןוא ןשינעטנעקידַאפ עטריציפילַאװק-ךיוה ןוא ןסיוו שידיי טימ עטליפעג

 רעד ןופ גרָאז יד .ןדיי רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה וצ ןבעגרעביא סע ןלעו

 יד ייב ןשינעטנעק-שידיי יד ןפיטרַאפ וצ זיא טוטיטסניא ןופ עיצקעריד

 .לוש רעד רַאפ טייקיטכיוו עטגנידַאבמוא ןוא ,םידימלת



 טלייצרעד רימ טָאה ןטית ןופ דיי ַא סָאװ

 עמעט ַא זיא עּפָאריײא ןופ ןגעוו יד ףיוא ןגעגַאב ךיא סָאװ דיי רעדעי
 טבעל ןוא טבעלעגכרוד טָאה דיי רעדעי סָאװ סָאד .ןביײרשוצנָא ךוב ַא רַאפ
 ַא רַאפ ןײטשרַאפ וצ טינ טּפָא זיא ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא וליפַא ךרוד
 .עקירעמַא ןטייוו ןופ ןדיי

 טינ --- רעבָא ,גילפ ַא ןופ רעכַאװש לָאמַא זיא ,ןעמ טגָאז ,שטנעמ ַא
 ןזייא ןופ רעקרַאטש ךיוא ןטלעז

 -עסקַאװ ןסַאלב ןייז םורַא ןצָארּפש .דיי רעגנוי ַא רימ רַאפ טייטש טָא
 ,רע זיא טרַאדעגסױא .ךעלרעה עקיזיּפש ןופ דנַאר רעצרַאװש ַא םינּפ םענ
 ,ןקיורמואַאב עכלעוו ןעלּפַאצרַאװש ןרעייפ ןגיוא ענייז ןיא רעבָא

 ?דיי רעד ,רעדורב ןיימ רע זיא רעוו

 רעקידנענערב קידרדסכ ןייז ןופ ךיור ןטכידעג ןרעטנוא ןופ ןעוו ןוא...
 רעד ךָאנ ןיוש ןענעז ,ןדיי רעטנזיױט ױזַא יו סיוא רימ רע טלייצרעד ,עקלול
 סָאד זַא ,סיוא רימ טמוק ,םוקמוא ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגסױרַא המחלמ
 ,רעטרעדנוח ןופ עלהשעמ ַא זיא סָאד זַא ,רָאװ רעד ףיוא טינ ןעשעג זיא
 -רָאפ ךיז טָאה סָאװ עטכישעג עתמא ןייק טינ ןוא ,קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה
 ,קירוצ שדוח ַא טימ טשרע ךעלקילג טקידנע

 רעיינ ַא ןעוועג ןדיי רעטנזיוט רַאפ ךיוא זיא סָאװ ,ףוס רעכעלקילג רעד
 רעד רעבָא ,הנידמ לארשי רעד ןיא ןעמוקעג זיא ןבעל םעיינ ַא ןופ בײהנָא
 -לוסומ רעד ןיא ןעוועג זיא ןבעל ןשידיי ןכעלרעדיוש םעד טָא ןופ בײהנָא
 ,ןמית הכולמ רעשינעמ

 ערעדנַא עלַא ןופ דנַאל ענענַאטשעגּפָא ןטסרעמוצ סָאד ןופ זיא ןמית
 ךיוא זיא רעכעלטסײג-טּפיױה רעד וו ,הכולמ עקיזָאד יד .רעדנעל עשיבַארַא
 -צנימ ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ןוא ןטפַאשרעה יד ןיא טנאמרעד ,גינעק רעד
 ,רעטלַאלטימ ןרעט

 ןגעוו ןלייצרעד וצ סָאװ קיטכיוו רעכיז זיא ,ןרירטסוליא וצ סָאד ידכ
 דיי רעד .טבעלעג גנַאל טינ זיב טרָאד ןבָאה סָאװ ןדיי טנזיוט עכעלטע יד
 וצ ןעוועג טרעוורַאפ זיא סע .טכענק ַא ,רעירַאּפ רעטושּפ ַא ןעוועג טרָאד זיא
 -רעד ַא ןָא דיי רעד טָאה רעבירעד) ,רעבַארַא ןַא ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ ןקוק
 -ַארַא ןַא ןופ טײהנזעװנָא ןיא לזייא ןַא ףיוא ןטייר טרָאטעג טינג שינעביול
 רעבַארַא ןַא ןופ רעקירעדינ ּפָאק ַא טימ ןייטש וליּפַא זומ דיי רעד ,(רעב
 יינ ןעיוב טזומעג רעבלעוועג ןוא ךעלביטש ערעייז ןדיי יד ןבָאה רעבירעד)
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 וצ ןייג טינ רָאט דיי רעד ,(דרע רעד ןיא וליפַא ,עשיבַארַא יד יוו רעקירעד
 .רעבַארַא יד ייב ןפיוק רעסַאװ רעבירעד זומ ןוא ףרָאד ןיא ןלַאװק-רעסַאװ יד

 ןופ (גינעק) םַאמיא םעד וצ ןרעייטש עלעיצעּפס ןלָאצ ןזומ ןדיי יד
 -מַאַאב יד ןופ תושיגנ ףיוא טלעטשעגסיוא קיטייצכיילג ןענעז ייז ןוא ןמית

 עטצעל ערעייז ןגרָאבוצסױא ןעגנוווצעג טּפָא ןרעוװ ייז .ײצילַאּפ ןוא עט

 טינ ןיוש ייז ןעמוקַאב תואוולה יד רעבָא ,םינכש עשיבַארַא ערעייז סנשָארג
 ןענָאמוצפױא ןטערטוצסױרַא טכער ןייק טינ ייז ןבָאה טכירעג ןיא .,קירוצ
 ,טלעג סָאד

 עכלעוו ,םימותי עשידיי ןעיצרעד וצ טכער ןייק טינ וליפַא ןבָאה ןדיי יד
 ,טסייג ןשינעמלוסומ ןיא ןרעוו ןגיוצרעד ןזומ

 ,ןרָאי עטצעל יד ןדיי רענמית יד ןופ עגַאל יד ןרָאװעג זיא רעגרע ךָאנ
 ַא ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,רעבַארַא עדמערפ ןזיװַאב ָאד ךיז ןבָאה סע ןעוו
 .ןדיי יד ןגעק עינַאּפמַאק-ץעה עסיורג

 ןוא עשיזיפ עקידרדסכ יד ןגָארטרעבירַא קידנענעק טינ ןדיי רעטרעדנוה
 געװ ןקיליימ 200 ןיא קעװַא סופוצ ןַאד ךיז ןזָאל ,ןעגנוקידיײלַאב עשילַארָאמ

 -לֵא ןַא ,רעטארק טָאטשטלַא רעד ןיא ךיז טניפעג סע וװ ,ןעדא ןשיטירב ןיא

 .רָאי טנזיוט ןיוש שזַא סוחי ריא טיצ סָאװ הליהק עשידיי עט
 -נע ,רעניילק רעד ןיא ןיוש רימ ןעניפעג 1946 ןופ שדוח רַאורבעפ ןיא

 -ַאמש ןיא ןָאטעגנָא ןענעז ייז .ןדיי רענמית טנזיוט רָאּפ ַא טָאטשטלַא רעג
 ןייק טינ ךיוא ןיילַא ,ןדיי עקיטרָא יד .עקירעגנוה ןוא עטרעטַאמעגסיוא ,סעט
 עגַאל יד לפיוו ליפוזַא ,רעדירב ערעייז ןפלעה טינ ןענעק ,םידיגנ עסיורג

 ,טרעדַאפ
 -כאק ר"ד ,ןעדא ןיא טנעמַאטרַאּפעד ןשיניצידעמ ןופ רָאטקעריד רעד

 זַא ,ןָאיּפמעשט רעשזַאר רעס רָאטַאנרעבוג ןשילגנע םעד טריטרָאּפַאר ,ןייר

 רָאטַאנרעבוג רעד ןעוו טשרע .עגַאל רעד ןופ געווסיוא ןַא ןעניפעג זומ ןעמ

 עשידיי יד ןופ עגַאל עקידארומ יד טעזרעד ןוא רעטארק ןיא ןײלַא טמוק

 םעד ןיא םיטילּפ יד ןריפוצרעבירַא *טניָאשזד, םעד רע טביולרעד םיטילּפ

 15 ,ענעגנַאפעג-סגירק עשינעילַאטיא ןעוועג ןענעז רעירפ וװ ,רעגַאלטישאה

 .ןעדא ןופ ליימ

 רעד זַא ,ןדלָאמעג סיורָאפ ןופ טָאה רָאטַאנרעבוג רעד סָאװ םעד בילוצ

 טזומעג ךיז רעײטשרָאפ-?טניָאשזד, יד ןבָאה ,רעקילייוװטייצ ַא זיא רעגַאל

 יו טעמכ ,ךעלדייב עקילייװטייצ ןדיי יד רַאפ ןעיובסיוא טימ ןענעגונגָאב

 יד וװ ,ןרָאװעג טיובעגנייא ןענעז סנוויוא עוויטימירּפ .דרע רעד רעטנוא

 .טיורב ןעױר-בלַאה *ןלענָאיצידַארט, רעייז ןקַאבעג ןבָאה ןדיי

 רעד ןיא עּפָאריײא ןיא ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןיא ןדיי יו ױזַא ןוא

 ןיא ָאד רעײטשרָאפ-"טניַאשזד; ענעבעגעגרעביא יד ןבָאה ,טײצ-עיצַאּפוקַא

 ןוא ןיזַאגַאמ ,עירָאטַאלבמַא ,לָאטיּפש ַא טלעטשעגפיוא ,רעגַאל-טישאה

 רעדיילק ןדיי רענמית וצ ןקיש ייז :ּפָא ךיז ןפור עקירפַא-םורד ןופ ןדיי ,ןלוש
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 עװקסַאמ ןיא רעוועק

 .1917 ראי ןיא

 -גיגנרעשמַאק עקרעמש

 זדעקצוס .א ןוא יקס

 ןיא 1992 ןיא רעװ

 .םערייא סָאנעוב



 דו בל ס ַא ז

 ןעגנערב עכלעוו ,לארשי ןופ םיחילש ןעמוק סע ,םירישפמ-רעקרעװטנַאה ןוא
 .עטגלָאפרַאפ יד ןופ רעטימעג עטכשוחרַאפ יד ןיא טייקיטכיל ןיײרַא

 ,רערעל-לארשי יד ןופ טנפעעג ןרעוו ,ךעלרעדניק 1,250 טימ ןסָאלק

 טימ יו ױזַא טנרעל ןעמ ןעמעוו טימ ,ענעסקַאװרעד רַאפ טנפעעג ןסַאלק 0
 ,ןביירש ,ןענעייל ה"ד .קיטעמטיר ,ןטייר ,ןדיר) "ר, יירד יד ךעלרעדניק יד

 ןוא טרעדנוה ךיז ןענרעל ,ןלוש-רעקרעװטנַאה עטנפעעג יד ןוא (ןענעכער

 ירעװטנַאה רענמית ערעטלע ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא םידימלת קיצנאווצ
 -ַאלש ,שזַאטָאקירט ,יירעדיינש ,יירעטסוש ,יײרעלָאטס ןטסילַאיצעּפס-רעק
 .ךַאפ-רעשיילפ ןוא יירעס

 עגנוי עקיאעפ רעייז 40 ןטיירגוצוצ ץוביק ַא ןריזינַאגרָא םיחילש יד
 ,לארשי ןיא ןבעל-חרשכה םעד רַאפ רענמית

 ןשטנעמ עמַאזטעברַא עכַאפנײא ללכב ןענעז עכלעוו ,ןדיי רענמית יד
 ןוא זעיגילער קרַאטש ןענעז ,רעקינַאכעמ ןוא רעקרעװטנַאה עטריציפילַאוװק
 ךעלשטנעמ ַא וצ טפַאשקנעב עכעלטפַאשנדיײל ַא טַאהעג קידנעטש ןופ ןבָאה
 ,לארשי ןיא ןבעל שירעפעש ןוא

 עניטסעלַאּפ ןיא ןַאלּפ-סגנולײטרַאפ םעד ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד ךָאנ

 ןייק ןפױל ןביוהעגנָא ןדיי רענמית רעמ ןוא רעמ ןבָאה ,"ןויא רעד ךרוד
 ,לארשי ןופ סעגערב יד ןכיירגרעד וצ זיא סע יװ גנונעפָאה רעד טימ ,ןעדַא
 ךָאנ ךיילג םָארטש-ןסַאמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ןפיול עקיזָאד סָאד

 -ַאלקעד "ןיא העד ךָאנ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןסעצסקע עשידיײ-יטנַא יד
 | .עיצַאר

 -ןעדַא רעד ןיא םָארגָאּפ ַא ןכָארבעגסיױא זיא 1947 רעבמעצעד ןט3 םעד
 -ַארטסינימדַא עלַאינָאלָאק עשיטירב יד ךיז טניפעג סע וװ ,אפוג עינָאלָאק
 ןיא לַאטרַאװק ןשידיי םעד טריקַאטַא ןבָאה רעבַארַא רענמית תונחמ .עיצ
 עז עכלעוו ,("סיעל, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב) ײצילָאּפ עשיבַארַא יד .ןעדא
 עג שיטקַאפ ןענעז ,ןדיי רענעדא יד ןקידיײטרַאפ וצ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענ
 ַא ןוא ןדיי 76 ךרעב ןופ גנודרַאמרעד רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאּפ ןעוו
 ןבָאה סָאװ ןּפורג טימ טריפעגנָא ךיוא ןבָאה ייז .עטעדנוװרַאפ לָאצ עסיורג
 ,סטוג ןוא בָאה שידיי טעטכינגרַאפ ןוא טביורעג

 -טישאה םעד ןופ ליימ רָאּפ ַא ,ןַאמטָאקייש טָאטש רעד ןיא םָארגָאּפ ַא
 םעד ןיא בושי ןשידיי ןצנַאג םעד ןעגנערבוצרעבירַא ןעגנוווצעג טָאה רעגַאל
 לייוורעד .ןרָאװעג טעגרהרעד טרָאד ןענעז ןדיי 27 יו םעדכָאנ ,ןײרַא רעגַאל
 ןיא ןטלַאהעג רעגאל-טישאה םעד ןיא םיטילּפ עטגלָאפרַאפ לָאצ יד טָאה
 ,ןגייטש ןייא

 רעד טָאה ,רעייטשרָאפ עשיטירב יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןטַאנָאמ ךָאנ
 עיצַארגימעךסַאמ יד ןריפוצכרודַא שינעביולרעד יד ןעמוקַאב ?טניָאשזד;
 .ןדיי רענמית יד ןופ

 עשידיי יד ןוא גנוריגער-לארשי רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ רעגנע ןיא
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 יד 1948 רעבמעצעד ןט15 םעד ןביוהעגנָא *טניָאשזד, רעד טָאה רוטנעגַא
 -רַאפ ןענעז עכלעוו ,ןדיי רענמית 5.260 ןופ סעיצַארעּפָא-טרָאּפסנַארט-טפול
 -יטירב יד ןעמוקַאב וצ עטצעל יד .1949 ץרעמ ןט19 םעד ןרָאװעג טקידנע
 -ּפָא עטצעל יד ןייז וצ אלימב ןוא דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ שינעביולרעד עש
 ,רעטלע ןשירעטילימ ןופ ןדיי רענמית 850 ןעוועג ןענעז לארשי ןייק ןעילפוצ

 -ַאב טרעוװ עיצַארעּפָא עקיזָאד יד יו ,*טעּפרַאק קישזדעמ ןשײרעּפָא;
 רעבמעצעד ןט16 םעד טגָאזעג יװ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,שילגנע ןיא טנכייצ
 ַא טסָאקעג "?טניָאשזד, םעד טָאה ןיײלַא טרָאּפסנַארט-טפול רעד ,8
 -טישַאה ןיא םיטילּפ רענמית יד ןטלַאהסיוא סָאד .רעלָאד ןָאילימ ןבלַאה

 זיולב .ןרַאלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה טסָאקעגּפָא טָאה רָאי יירד רַאפ רעגַאל

 עכלעוו ,רַאלָאד 200,000 ךרעב טכיירגרעד עמוס יד טָאה 1948 רָאי ןרַאפ

 -נעגַא עשידיי יד ןוא ?טניָאשזד; ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעג קידתופתושב ןענעז

 ,לארשי ןיא רוט
 "עג ןענעז עיניל-טפול ַאקסַאלַא רענַאקירעמַא רעד ןופ ןענָאיװַא ייווצ

 עקינײיװ .םָארדָארעַא דול םעד ןוא ןעדַא ןשיוװצ קירוצ ןוא ןיהַא ןגיולפ

 םוש ןָא רעבָא ,ןָאיװַא ןַא ןעזעג ללכב זיא סע ןעװ ןבָאה רענמית יד ןופ

 -"רעבליז עסיורג יד ףיוא טרעטעלקעגפיורַא ייז ןבָאה ארומ ןָא ןוא סעגַארפ

 ןיא ייז טכַארבעג געוו ןקיליימ-טפול 1,400 ַא ןיא ןבָאה עכלעוו ,לגייפ ענ

 קישזדעמ ןשיײרעּפָא , יד רָאפ ךיז טימ טלעטש ןדיי רענמית יד רַאפ ,לארשי

 .האובנ רעשילביב ַא ןופ גנוליפרעד יד *טעּפראק

 סא
* 

 ןופ ךיור ןליונק טימ ךיז ןופ ןפרָאװעג ץלַא טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעד

 ןגילפעג לָאמ עטשרע סָאד זיא רע ךיוא .ןבילבעג ליטש זיא ,עקלול רעד

 טָאה רע ךיוא .לארשי ןייק לגיופ םענעלָאטש ןיא עיצידעּפסקע רעד טימ

 םָארדָארעַא ןפיוא ןַאלּפָארעַא ןופ קידנעײגסױרַא דרע לארשי יד טשוקעג

 | ,דול ןיא
 ירַאפ ַא רע טגערפ --- ?ןעמוקעג ןיוש זיא חישמ זַא ,ןייז סָאד ןעק ---

 | ,רעטמעש

 לָאמַאטימ ןעזרעד בָאה ךיא לייוו ,ןרעֿפטנע טנעקעג טשינ םיא בָאה'כ

 ,ןיימ ךיא .ןרערט סנּפָארט ענעטנַאילירב םיא ייב םינּפ ןסַאלב םעד ףיוא

 ..ןבעגעג ןײלַא ןיוש ךיז רע טָאה ,עגַארפ ןייז ףיוא רעפטנע םעד זַא
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 ןייא יז רעמ ןכַאה ןעט ףרַאד לארשי רַאכ
 חמשנ ןייא יו רעט ןוא ןגױא רַאּכ

 (*סעומש ַא ןופ)

 רעד לארשי ןיא ךוזַאב ןצרוק ַא ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה געט יד
 ןּפַאכ וצ טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבָאה רימ .יקסניגרעשטַאק .ש רעביירש
 ,לארשי ןופ ןקורדנייא ענייז ןגעו סעומש ַא םיא טיי

 טרעפטנע ?ןבעל סָאד טרָאד טריסלוּפ יוזא יװ ,עגארפ רעזדנוא ףיוא
 | ;:יקסניגרעשטַאק זדנוא

 ןבָאה ןעמ ףרַאד לארשי ןיא ךיז טוט'ס סָאװ ,ןעז ןוא ןליפ וצ ידכ ---
 רע טגָאז ,לפיוו לייו ,המשנ ןייא יװ רעמ ןוא ןגיוא רָאּפ ןייא יװ רעמ
 -נעייז ךיא בָאה ,לארשי ןגעו טרעהעג ןוא טנעיילעג טינ בָאה ךיא ,זדנוא
 ןיא דנאל סָאד ןײלַא קידנעעז ,דליב רעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב טרָאד קיד
 ןוא ךָאנ ןוא ןגעװ ,טעטש ,םיצוביק ,תובשומ ,םיבושי ,ןטקנוּפ רעקילדנעצ
 ,ךָאנ

 ןיא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא דנאל סָאד ןרָאפכרוד ןעק ןעמ
 יױכב ,םיצולח ליפ ןבָאה ןעמ זומ ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ךָאװ ןייא ןופ ךשמ
 | ,טייקכעלקריוו-לארשי עקיטציא יד ןשרעהַאב וצ יונעג

 ןוא םיטבש ,טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןדיי ,םיטבש עשידיי רעקילדנעצ
 ןעניפעג ןבָאה ןטקעלאיד ןוא ןכארּפש עטסנדישרַאפ יד ןדייר עכלעוו תודע
 שי יד רעביא קידנרָאפ .גנואיוב ןופ ךארּפש יד :ךארּפש עמַאזניימעג ןייא
 שיר ףיױא טייטש סָאװ דנאל ַא :דליב ןשיטנאגיג םעד ןעמ טעז ןגעוו-לאר
 רעדָא ייווצ ןעמעננײרַא ךָאנ יז ןעק ןיילק זיא דנאל סָאד שטָאכ ,סעינאווָאט
 ,ןיוש טגָאמרַאפ יז לפיוו ,ןדיי ליפוזַא לָאמ יירד

 ,םילוע עיינ רַאפ ןרעגאל עכעלטע ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 יװ טינ רעבָא ,ערעווש ץנַאג ַא זיא עגַאל רעייז ,יקסניגרעשטַאק רבח טגָאז
 ,עלופסגנונעפָאה ַא רָאנ ,עזָאלסגנונעפָאה ַא רעדנעל ערעדנַא ןיא

 רָאנ ,יקסניגרעשטַאק 'ח טגָאז ,רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש ַא רָאנ טינ
 םעניא סקוורוטלוק ןסיורג םעד ןקרעמַאב זומ רעכוזַאב רעכעלנייוועג א
 ןופ ץענ ןזיב םיצוביק יד יא ןקילבוּפער-רעדניק עניילק יד ןופ דנאל
 ערעסערג יד ןיא .ןלוש-ךיוה ןוא קיזומ ,ןלוש-ךַאפ ,ןלוש-לטימ ןוא סקלָאפ

,,,:5:055:54 

 1950 ץרעמ ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעזדנוא ןיא םקורדענ (*
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 יק ס ני ג ר עש טַא ק .ש

 "רוטלוק רעד ןיא ןָאטעגנײרַא זיא דנַאל עצנַאג סָאד ױזַא יו ןעמ טעז טעטש

 ,גנואיוב
 -גולדנאהכוב רועישַא ןָא ןיא טּפָא רעייז ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ =

 "וצכרוד רעווש טושּפ ךיז זיא'ס ןוא טעטש עלַא ןיא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעג

 ענענישרעד-יינ ןוא עטלַא רַאפ רעפיוק ןופ גנארדעג ןסיורג ןכרוד ןגָאלש

 "דנעצ ןארַאפ ןענעז'ס .קרַאמ ןפיוא סױרַא ןזָאל ןגאלרַאפ יד עכלעוו ,'ועכיב

 .רעכיב לָאצ עסיורג ַא סױרַא ןביג סָאװ ןגאלרַאפ רעקיל

 ןוא רעכיב טפיוקעג ןרעוו'ס סָאװ ,זיא גנוניישרעד עקידנשאררעביא ןַא

 ןיא .קילעפוצ טינ טמוק ץלַא סָאד .ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ךס ַא רעייז

 תנידמ רעד ןופ רעריפ יד זַא טליפ'מ .קעטָאילביב ַא ָאד זיא בוטש רעדעי

 .יוב-רוטלוק ןיא ךיוא שפנו בלב ןָאטעגניירא ןענעז

 (שיאערבעה רעסיוא) לארשי ןיא טדער ןעמ עכלעוו ןכארּפש עלַא ןופ

 -גוטייצ עשידיי ךיוא טנעייל ןעמ .עטסקידעבעל יד ךארּפש עשידיי יד ויא

 "נוה ,רעטרעדנוה ןעמוק'ס .טלעוו רעצנַאג רעד רָאג ןופ ןוא לארשי ןופ ןעג

 ןופ ןרעו ןטעליב יד ןוא ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטנװָא יד ףיוא ןדיי רעטרעד

 .טפיוקראפסיוא סיוארָאפ

 'ח זדנוא טגָאז ,לארשי ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ שדוח םעד ןיא

 ךיא זַא ,ןגָאז טינ ןעק ךיא ןוא ןעזעג קיניײװ טינ ךיא בָאה ,יקסניגרעשטַאק

 רימ ףיוא טכַאמעג טָאה ןעזעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןוא ךס ַא ןעזעג בָאה

 ןרעדנַא ןשיװצ ךיא בָאה ָאידַאר ןיא קידנטערטסױרַא .קורדנייא ןסיורג ַא

 רימ טָאה דיי רעד .ָאטיױא ןיא קידנרָאפ ןדיי ַא טימ סעומש ַא ןבעגעגרעביא

 :טלייצרעד

 עיזַא ןטייוו ןיא ןפרָאװרַאפ ןעוועג ךיא ןיב קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 ןיימ ףיוא ןעו טייצ ַא ןעמוק ךָאנ טעװ יצ ,טכַארטעג ךיא בָאה טּפָא רעייז

 ןלעװ טינ ןוא ןרעוו טַאז ןוא ןסע ןענעק לָאז ךיא ,טיורב ַא ןגיל טעװ שיט

 טנעקעג טינ ץיזַאטנַאפ ןיימ טָאה ,דיי רעד טגָאז ,הנידמ עשידיי ַא .ןפע

 ענעגייא ןַא ,רעמיצ םענעגייא ןַא בָאה ךיא ,טַאז ךיא ןיב טציא .,ןעמענַאב

 ,הנידמ

 "רַאפ -- ןגָאז טינ רימ ריא טנעק רעבָא .ןכאז ךס ַא ךָאנ ןלעפ'ס ,תמא

 טלעװ רעד ןיא דנאל ןכעלקילג ןכלעו ןיא ןוא וװ --- דיי רעד טקידנע

 ?ןפראדַאב ייז סָאװ ץלַא סָאד רעניווונייא יד ןבָאה

 ,הבושת ןיימ זיא ,יקסניגרעשטַאק 'ח טקידנע ,דיי םענופ הבושת יד

 .לארשי ןיא עגַאל רעד ןגעוו ךימ טגערפ ןעמ ןעוו

 .ט .ב
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 עקירעמַאילַארטנעצ ןוא ךןופצ רעביא

 סנקלָאװ ןוא למיה ןשיווצ

 -ַארעַא רעזדנוא ןופ ןַאטיּפַאק רעד לעּפתנ טשינ טרעוו --- ?ןגעד ַא --
 ןרעו םורַא טונימ ןיא ןוא -- ןגער | ר ע ב י א ןעילפ רימ ןלעוװו --- ןַאלּפ
 טימ ןוא ןוז טימ טלופרַאפ הריד רעיינ רעזדנוא ןופ ךעלרעטצנעפ ענרומכ יד
 ,למיה ןעָאלב ןכעלדנעמוא

 .סָאג ךעלקירעיורט-קיטעמוא רעד ןדנווװשרַאפ ,דרע ןייק רעמ ָאטשינ
 ןיא זדנוא רעטנוא ךָאנ טגיל סָאװ ןגער םעד ר ע ב י א עקַאט ןעילפ רימ
 | .סנקלָאװ עקיכיור עטכידעג

 ןפיוא ךָאנ טָאה ,רעטסעשטַאר ןופ רַאטס רעטסימ ןופ רעטסעוװש יד
 רעד ,םיא רַאפ טָאג ןטעב טעװ יז זַא ,טרעכיזרַאפ םיא ַאסיעסע ןיא דלעפילפ
 סָאװ ןדירפוצ ןרישזַאסַאּפ קיצפופ רעביא יד ןענעז .רעקיאור ַא ןייז לָאז געוו
 ..הליפת רעטרעהרעד רעד ןופ ןסינעג ןענעק ייז ךיוא

 ןַאמרעד ךיא ןעוו רָאנ ,רעקידסוסקול ןייק טשינ זיא ןַאלּפָארעַא רעזדנוא
 -ױּפ ןוא עשיטעווָאס ןיא ,המחלמ רעד ךָאנ ,תועיסניילפ עטשרע עניימ ךיז
 סנױזַא זיא סע סָאװ ױזַא ביוא ןעמענַאב טשינ ךיא ןעק ,ןענַאלּפָארעַא עשיל
 .ס ו ס קול

 ךיוא ןעמ ןעק ןענַאלּפָארעַא ערעסעב יד ןיא זַא ,טגָאז ראטס רעטסימ
 ןלָאצַאב םעד בילוצ רעבָא טניול .ערעטיירב ןענעז ןלוטש יד ןוא טעב ַא ןבָאה
 ?רעלָאד 100 ךָאנ

 ןקוק טשינ ןעמ ףרַאד ,רעטיצ ןייק ןּפַאכ טשינ ,רערעכיז ןייז ןעמ ליוו
 .סױרַא ןסיורד ןיא

 -סיוא ןַא ףיוא סובינמָא םענרעדָאמ ַא ןיא טרָאפ ןעמ זַא ,ךיז טכוד ןַאד
 "ןזיר ריפ יד ןופ יירשעג רעד טלָאװ ןוא .יײסָאש םענעטלַאפסַא ,ןטנכייצעג
 ...ןעגנַאגרעד טשינ זדנוא וצ ןרָאטָאמ

 ...טַאהעג טלָאװ עבָאב יד זַא ,רָאנ ---

 "-אורעּפ יד ךָאנ טשינ טזָאל --- ןייז טינ סָאד ןעק סָאװרַאפ ןוא --
 -ירעמַא דרָאנ ןופ ןענישַאמ-ביירש זדנוא וצ ןעמוקעגנָא ןענעז טָא-- .,ןרענ
 ,שיורעג ןָא ןצנַאג ןיא ןביירש עכלעוו ,עק

 יד ,לַאפ-רעסַאװ אראגאינ ןקידרענוד םייב ךיוא ןשטנעמ ןעניוװ סע ---
 ייז .העימשה שוח ןטקרַאטשרַאפ רעדנוזַאב ַא טימ ןעקנָאשַאב ייז טָאה רוטַאנ
 ךיז ףרַאד ןעמ ןוא לַאמרָאנ טדער ןעמ .ןרעדנַא םוצ רענייא טשינ ןעיירש
 .ןרעה וצ טוג ןעגנערטשנָא טשינ



 יקס ס נ ינ רע ש ט ַא ק .ש

 רעגנוי ַא ןיײרַא טלַאפ --- אראגאינ םוצ ןייג ריא טפרַאד סָאװ ןוא ---
 יד ֹוװ ,ןקירבַאפ עסיורג יד ןיא ךיוא ךָאד זיא עבלעז סָאד --- רענעילַאטיא
 וצ ךיז טניוװעג ןעמ ,ןרָאטָאמ ןוא ןענישַאמ יד ןענעז םיטַאבעלַאבטּפױה

 ,ןייז טשינ לָאז סע ענדָאמ יװ ןוא .טניווועגוצ ךיג ךיז ןבָאה רימ ךיוא
 .ךיז טרעה רעסעב ץלַא טדער ןעמ רעליטש סָאװ

 ןעוו ,ןגעווטסעד ןופ רָאנ .ןרעדנווװו וצ טרעהעגפיוא ןיוש ךיז ןבָאה רימ

 ןוא גָאט ןטימ ןיא 12 ףיוא טזייוו סָאװ רעגייז ןפיוא קוק ַא רעטציא ביג ךיא
 ןגױלפעגסױרַא טשרע רימ ןענעז סערייא-סָאנעוב ןופ זַא ,ךיז טכַארטרַאפ
 םורַא העש ןבלַאהטרעדנָא ןיא ןלעוװ רימ ןוא רעטעּפש העש ייווצ טימ ןטכענ
 ןַא ןָא שזַא טּפַאכ ,אדירָאלפ ןיא ,ןדָאב רענַאקירעמַא-דרָאנ םעד ףיוא ןייז ןיוש

 | ,המיא
 ןישַאמ רעזדנוא טלָאװ --- ןַאטיּפַאק רעד טרעלקרעד --- ךעלריטַאנ ---

 -פיוא טפרַאדעג טשינ ןטלָאװ רימ ןעוו אדירָאלפ ןייק רעכיג ןעמוק טנעקעג

 ןענַאלּפָארעַא ָאד ןיוש ןענעז סע רעבָא .ןרישזַאסַאּפ ןזָאלּפָארַא ןוא ןעמענ

 ,העש ַא רעטעמָאליק 420 טילפ סָאװ רערעזדנוא יו ךיג-לּפָאט ןעילפ עכלעוו

 ןופ ןעװו ,טייצ ַא ןעמוק לָאז סע זַא ,ןלעטשוצרָאפ רעווש ךיז זיא סע

 -ס יור ַא ןרישזַאסַאּפ טרעדנוה ַא טימ ןַאלּפָארעַא ןַא לָאז סערייא סָאנעוב

 אידראווג אל ןפיוא ןלעטשּפָא ךיז לָאז ןוא קרָאירינ ןייק ןרעװ ןס ָאשע ג

 ,םורַא העש ַא ןיא דלעפ-ילפ

 "עג זיא עיזַאטנַאפ רעזדנוא זַא ,ןזיוורעד רעבָא טָאה טייקכעלקריוו יד

 ישעמ ךיוא זיא טייקכעלקריוו יד שטָאכ ,קילעטשרעטניה טייוו-טייוו ןבילב

 | ,םדא ידי

 ןרעדינ העש 675 רעדעי ,םי ןוא השבי םיחטש עקיזיר רעביא ןעילפ רימ

 .קירוצ דרע רעקידניז רעד ףיוא רימ

 ןופ ןענעז ייז טייוו יו -- ַאמַאנַאּפ ןוא רָאדַאװקע ,עיבמָאלָאק ,ורעּפ

 | .חטש ןיא רָאנ טשינ זדנוא

 ,רעמינּפ עשידיי ןעמ טעז לַאזקָאװ רעדעי ףיוא ,םוטעמוא

 ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ ןענעז ,ןדיי יד ,ייז טייוו יוװ םורָא טּפַאכ קערש ַא

 ,טלעוו רעשידיי רעד

 רענַאורעּפ רעד ןופ לאזקאוו-סוסקול ןפיוא טכַאנ רעד ןיא רימ ןציז טָא

 "נייוו .קרָאיײוינ ןייק טילפ סָאװ ,דניירפ ַא ןטײלגַאב ןדיי .ַאמיל טָאטשטּפױה

 רקיע רעד) ןלױּפ ןופ ןדיי --- ערעדנַא ןוא לעבאי ,דירפ ,ןַאמרעקַא ,ןייטש

 "רָאי ןטירד םעד ןלייצ ןבױהעגנָא ןבָאה ייז .עינעמור ןֹופ ןוא (רעשטשָאמַאז

 ,דנַאל םעיינ ןיא ךיז ןצעזַאב רעייז ןופ קילדנעצ

 ?ךייא וצ לָאמַא רעוו טמוק ---

 יייױעװעג רעוװ ָאד זיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ,ָאי ---

 ?גנוטייצ עשידיי ַא ריא טנעייל ---
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 דו ב 5 ט ַא ז

 ,"גָאט רעד, ןוא *סטרעוװרָאפ; רעד ןָא טמוק סע ---
 ?ךוב שידיי ַא ריא טנעייל ---

 זיא ןיירַאפ ןשיטסינויצ ןיא זַא ,וצ ןעמ טיג רעטעּפש ,ןגייווש עלַא
 ,*קעטָאילביב לקיטש ַא ןַארַאפ ךיז טכוד;

 --- ?ןסיוו ןעק ןעמ ביוא ןעמָאנ רעייא זיא יו ----
 ,רעפטנע ךיא
 לסיב; ַא זיא סָאװ םענייא רַאפ ךיוא דמערפ וליפא זיא ןעמָאנ ןיימ

 ,.,"וויסערגָארּפ
 ,םישרדמ יתב עכעלטע וליפא ,לוש עשידיי ַא יז ןגָאז ןַארַאפ זיא סע ןוא |

 טגזיוט 200 ייב טכַאמעג רָאי ןטצעל םעד טָאה ןייּפמַאק רעטקיניײרַאפ רעד
 | .רעלָאד

 ?ןייז רעטייוו רעבָא טעװ סָאװ

 ךיוא ןוא 1870 ןיא ךָאנ ןעוועג ןענעז ורעּפ ןיא ןדיי זַא ,ןזייוו םינמיס
 ווו "גנוקיניירַאפ רעשילוטַאק, רעד ןיא ןדנווושרַאפ ןענעז עלַא ייז .רעירפ
 סרעדנַאסקעלַא ,סגרעבדלָאג יד) תוחּפשמ עשידיי ענעזעוועג ךס ַא ןקריוו סע
 ןוא (עשידיי) "סאידוכ, סַאג יד ךיוא םעד ןגעוו טלייצרעד סע .(ערעדנַא ןוא
 "סָאידוכ ַאטַאמ,  ןפורעג גנַאל טשינ זיב טָאה ןעמ עכלעוו סַאג עטייווצ ַא
 - .("ןדיי טעגה,)

 ,עשינעמור ,עשיליוּפ ,עשישטייד) ןדיי טנזױט ןבלַאה ַא טימ יירד יד
 -ער יד .טשינ ייז טקיטסעלַאב רענייק .טוג ץנַאג טציא ךיז ןבעל (עשידרפס
 ןגיטשעג קרַאטש ךיוא זיא לארשי תנידמ קנַאד ַא .עלַארעביל א זיא ;נוריג
 םעד ןופ ןדירפוצ יװ ר ע מ ןענעז יז ןוא ןײזטסוװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ...עקניל ןייק ָאטשינ טעמכ ןענעז ייז ןשיװצ סָאװ

 ןיא ורמוא רעד ךָאנ טשינ טזָאל -- ?ןייז רעטייוו רעבָא טעוו סָאװ
 -יא עטכישעג יד לָאמַא טשינ הלילח ךיז לָאז יצ -- ,ילפ ןקידרעטעּפש ןיימ
 ...ןרזחרעב

 ,םיטבש עשידיי ענעסעגרַאפ
 זיא סע טכעלש ןוא טוג יװ טשינ ןסייוו ייז סָאװ זיא יז טכעלש יוװ

 ליד
:: 

 ,ןעװעטַאררעד ךָאנ ייז ןעק ןעמ
 -- -- -- ?ןָאט סָאד לָאז רעװ

 ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא טרעװ סע ,תובשחמ יד רעביא טסייר ָארקימ רעד
 ךלַאב ןרעדינ רימ .ןלוטש יד וצ סנעמיר יד טימ ןדניבוצ ,ןטיירג ךיז לָאז
 ,ימַאימ ןיא --- ַאדירָאלּפ ןופ טָאטש רערַאברעדנוװ רעד ןיא

 ;ךיילג רימ טגָאז ,רַאטס רעטסימ
 -- ןטַאטש עלַא ןופ ןדיי טימ ןענעקַאב ןלעװו ךיז טעװ ריא ביוא ---

 ריא טעװ סנייש סעּפע ןעז ןלעװ טעװ ריא ביוא .ןענעק ךלַאב סָאד ריא טעוו
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 יק ס ני ג ר עש טַאק .ש

 ןיא --- ימַאימ ןבעל --- ןטַאטש יד ןופ עשזַאלּפ רעטסנעש רעד ףיוא ןעז סע

 .שטיב ימַאימ
 טגנידַאבמוא טדערעגוצ ךָאנ סערייא סָאנעוב ןיא עקַאט רימ טָאה ןעמ

 ןיא געט עכעלטע ןלעטשּפָא ךיז רָאנ ,קרָאיװינ ןייק טקעריד ןעילפ טשינ

 ' ,ימַאימ

 רעלעב דניירפ יד טגָאזעג רימ ןבָאה --- ןכַאז ענייש עלַא רעסיוא ---

 ןעוו ,ןָאזעס-טּפיױה ןיא ,טציא .ענעגייא טימ ןעז ךיז ריא טעװ --- ןַאמזורג ןוא

 ןיא ךיז ןעמ טדָאב ,יינש טימ טקעדַאב זיא ןטַאטש יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 ךיוא ןדיי ערעדנַא ןשיװצ ןענעז טייצ רעד ןיא .שטיב ימַאימ ןיא םי ןוא ןוז

 -- ,ללכה .שולת .י ,ץרַאװש .י .י ,ינודקומ רייד ,שַא םולש ןַארַאפ

 ןוא רעסַאװ ,ןוז ןיא ךיז ןעלגיּפש סע ױזַא יװ ןעז וצ טרעוװ זיא סע

 .ןבעל שידיי רעקיטש ךיוא --- טנירג

 ןבָאה רימ זַא ,ןליפ טזָאלרעד לָאמַאטימ ןבָאה רעדערױענַאלּפָארעַא יד

 ףענורעצ ךיז ןענעז סנקלָאװ יד .ד ר ע ךייז רעטניה

 .רעבלעז רעד ןבילבעג זיא זדנוא רעביא למיה רענעלָאטשירק רעד

 .1958 רַאונַאי רעט18 ,ַאדירַאלפ ,ימַאימ
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 שטיכ ימַאימ ןופ ןרעיוט יד יינ

 .ןײרַא ןדעדג ןיא געוו רעד זיא רעווש
 רעטסקידמורד טעמכ רעד ןֹופ טרָאּפ-טפול ןיא עטמַאַאב-עיצַארגימיא יד

 ךג ַא רַאפ טנכעררַאפ טרעוו סָאװ ,ימַאימ טָאטש-טרָאּפ רענַאקירעמַא-דרָאנ
 נָא ,ןטנעמוקָאד עטלעטשעגרָאפ עניימ ןופ ןבָאה ,דרע רעד ףיוא לקניוו-ןדע

 ,תוקדצ ןיימ ןיא ןעלפייווצ ןביוהעג
 הלאש עטסברַאה יד ןעוועג זיא --- ?קירוצ ףיוא עזיוו רעייא זיא ווו ---

 | .ערעייז
 -יא בָאה ךיא זַא ,ןזייוורעד ןיימ ,טעליב-קירוצ ןיימ טשינ טפלעה סע

 ,סערייא סָאנעוב ןיא החּפשמ ַא ןזָאלעגרעב

 רענַאקירעמַא רעד וצ טפרַאדַאב ךָאנ טָאה ריא .קיניײװ זיא'ס ,ןיינ ---
 רעניטנעגרַא ןייק טשינ ךָאנ ַא יוװ ,ריא זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא ןבָאה ךיוא עזיוו
 .עניטנעגרַא ןיא קירוצ ןרעוו ןזָאלעגנײרַא טעװ ,רעגריב

 טפַארק ןיא ןיירַא זיא סע רעדייא ,רעבמעצעד ןטס24 םעד רַאפ ,תמא
 ,בָאה ךיא סָאװ ןטנעמוקָאד יד טימ טנגונגַאב ךיז ןעמ טָאה ץעזעג רעיינ רעד
 -ַארַאּפ גרעב יד ןופ טלמוטעצ ױזַא ייז ןענעז ,עטמַאַאב יד ןגָאז ,טציא רעבָא
 רעדעי זַא ,עבַאגסױא רעדנוזַאב ַא ןיא טקֹורדעגּפָא יז רַאפ ןגיל סָאװ ןפַארג
 .ןרעוו טרעלקעגפיוא ןצנַאגניא ייז רַאפ זומ קפס

 ?ןייז טעװ סָאװ זיא
 ןגָאז טשינ וליפא ןעק ךיא .ןרָאװעג םלענ ןיוש ןענעז ןרישזַאסַאּפ עלַא

 ,רימ ףיוא ןטרַאװ עכלעוו ,יורפ ןייז ןוא ינודקומ ר"ד וצ *?וָאלעה, ןייק
 ףוס םוצ טרעלקרעד -- ןרעוו טרעלקעגפיוא טעוװ ןינע רעיא ןענַאװ זיב

 ,ןטלַאהרַאפ ריא טייז --- רעטמַאַאב רעד
 ?טריטסערַא --
 יד טעוװ ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ .ןקערש טשינ רעבָא ךיז טפרַאד ריא ---

 .ןרעו טרעלקעגפיוא ךַאז
 ,ךיא גערפ --- ?ןריפ ךימ ריא טעװ ווו ןוא ---

 ךיז טעוװ ריא .לעטָאה ַא ןיא ןובשח רעזדנוא ףיוא ןייז טעװ ריא ---

 ךיא .(טפול עטלַאק) ?ןשידנַאק ריע; טימ רעמיצ ַא ןביילקסיוא ןענעק ךיוא

 ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא ןכַאלוצנײרַא טשינ ןטלַאהעגנייא ךיז בָאה

 ,טנַאטסערַא ןייק ןעוועג טשינ גנַאל ,גנַאל ןיוש

 -לעטָאה ןופ שינעביולרעד רעד ןָא לעװ ךיא זַא ,רעטנוא ךיז ביירש ךיא
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 יק סגי ג ר עש טַא ק .ש

 -עגרעטנוא ןיא ךיוא רימ טיג ןעמ .לעטָאה ןופ ןײגסױרַא טשינ רעטלַאװרַאפ
 ןרעו טקעדעג ןלעװ ןתוכרטצה עניימ עלַא זַא ,ןסיוו וצ ריּפַאּפ םענעבירש
 ןוא ןרעװ טנוזעג טשינ ,הלילח לעװ ךיא ןעוו וליפא ,גנוריגער רעד ךרוד
 ' ,עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמכרוד ןפרַאד

 יסקַאט ַא וצ וצ רעטמַאַאב רעד ךימ טריפ שזַאגַאב םעד ןרידיווער ןכָאנ
 .ךעלטניירפ רָאג ךיז טנגעזעג ןוא

 ךיא לעװ טנַאטסערַא ןַא יװ ןעגנובעלרעביא ךס ןייק זַא ,ןיוש ליפ ךיא
 .ןבָאה טשינ

 -ַאב טשינ רע ךיא זַא ,ךיא ןיב טנַאטסערַא ןַא רַאפ סָאװ עקַאט ןוא
 ,טנַאיצילַאּפ ןטנפָאװַאב ןייק ןופ טיילג

 -גדײר-שינַאּפש ַא ןיא טריפעגנײרַא ךימ ןעמ טָאה ,רעניטנעגרַא ןַא יו
 רעה ןוא ןטייקכעלמעװקַאב עלַא טימ רעמיצ ַא סיוא ביילק ךיא .לעטָאה וקיד
 -נַא ןיא לַאפ רעכעלנע ןַא ןעזעגסיוא טלָאװ יװ ןטכַארט וצ ףיוא טשינ ץלַא
 ,רעדנעל ערעד

 ,ּפָא טשינ ןזָאל טניירפ עטנאקאבמוא ךָאנ ןוא ינודקומ ר"ד רעביל רעד
 ץלַא טעוו'ס ,ןעמענרעביא טשינ ךיז לָאז ךיא ,ןטסיירט ןוא רימ וצ ןעמוק יז
 | : .טוג ןייז

 -עמיש סָאװ טָאטש רעקידנעלב רעד רעביא סױרַא רימ ןרָאפ טנוװָא ןיא
 .סעמַאלקער ןָאענ ןוא רעטכיל עטרילַאק עקילָאצ ןָא ןיא טריר

 .טנװַא ,ןסע וצ רימ טיג רעטלַאװרַאפ-לעטַאה רעד סָאװ העש ייווצ יד
 .סעומש ןכעלטימעג ןיא ייברָאפ ךיג ןעייג ,טיורב

 םעד בילוצ טגרָאזרַאפ ןעוועג זיא ׁשַא םולש זַא ,טלייצרעד ינודקומ ר"ד
 -ַאפ ךיוא ןענעז ימַאימ ןיא .טרָאּפָארעַא ןיא ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה ןעמ סָאװ
 ,דנַאלזייא ןבואר ןוא שולת רעביירש עשידיי יד ןַאר

 ,םיובגינָאה ה"ה יד) לײטּפָא-ָאװיי ןופ ןטסיוװיטקַא ,טניירפ ןעמוק סע
 -רַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןופ (רעדָאװיסענ לאיחי ,קילג ר"ד ,ןָאסירָאמ

 ןוא טײקמערַאװ ליפרעד ךיא -- (יזנכשא ,רָאטסא ,ןַאמשיּפ ףסוי) לנַאב

 | ,טפַאשטניירפ

 -- טרעפטנערַאפ רערעדעי ןוא --- .ןייג ןריולרַאפ טשינ טעוװ ריא --
 *עּפש ןלַאפ ץלָאה טקַאה ןעמ זַא ןוא ...ןטיהרַאפ ליוװ ןעמ ,ךָאד טסייוו ריא
 ךָאנ עקירעמַא זיא ךָאד ןוא ..,ןענָאיּפש גונעג ןיײרַא ךיז ןּפַאכ דנַאל ןיא ,רענ
 ,דנַאל עטסיירפ סָאד ץלַא

 ,יז ֹוצ טשינרָאג בָאה ךיא רָאנ טשינ זַא ,ןרעכיזרַאפ ייז זומ ךיא
 ןעק סָאװ טלעװ רעד ןופ עיצַאוטיס ערעװש יד ךיוא ײטשרַאפ ךיא זַא רָאנ
 .עקירעמַא ןופ עגַאל רעכעלרעניא רעד ףיוא ךיוא גנוקריוו ןָא ןביילב טשינ

 -יטש יד טשינ רעבָא ךימ ןזָאלרַאפ ןײלַא ךיז טימ ביילב ךיא ןעוו ןוא
  .ּפָא טשינ ןזָאל עכלעוו ןעגנומ

258 



 רו ב ל מ ַא ז

 ןיא ,דנַאל ןקידרעטניװ םעד רַאפ ןָאזעס-טּפיױה רעד טציא זיא ימַאימ ןיא
 "ינוז ַא ָאד זיא רעטניוי רעד ךיוא רעבָא ,רעטניוו טציא ,תמא זיא ַאדירָאלפ
 30 זיב טכיירגרעד גָאט ןקיטנייה ןיא רוטַארעּפמעט יד ןוא רעמערַאװ א ,רעק
 ,סויזלעצ דַארג

 -- ענדָאמ רָאנ ,טוג יװ ךָאנ רעמ זיא רעמיצ ןיא ,ליק זיא רעמיצ ןיא
 םעד וצ טמענ ,ליוו ןעמ ןעוו סַאג ןיא ןײגסױרַא טשינ ןעק ןעמ זַא ,ליפעג סָאד

 .ןגינעגרַאפ ןצנַאג |
 ץנַאג ןליפ ןוא ןדעדג ןיא ךיוא ןעניפעג ,סע טסייה ,ךיז ןעמ ןעק

 רעיינ רעד סָאװ טסייוו רעוו ,ןטכַארט זומ ןעמ ןעוו ךָאנ וצרעד .קידמונהיג
 ןרעקמוא ןסייה ךיז ןוא הליחמ ןטעב לָאמַא ךָאנ ןעק ןעמ ?רָאפ טעז ץעזעג

 ,ןעמוקעג זיא ןעמ ןענַאװ ןופ קירוצ
 עניימ עלַא טימ רענעדָאלַאב ַא טניירפ עניימ ןופ ךיא ןיב ןגרָאמירפ ןיא

 ,טנעמַאטרַאּפעד:עיצַארגימיא ןיא ןעוועג ןיוש ןעגנוטייצ ,רעכיב ,ןטנעמוקָאד

 וצ שינעביולרעד ַא םוקַאב ךיא :עיזיצעד יד ןלַאפעג זיא טכַאנרַאפ ןיא
 םוצ ןדנעוו ןפרַאד ךיז ךיא לעװ קרָאי-וינ ןיא ןוא ןכָאװ ייווצ ימַאימ ןיא ןייז
 ןביילב וצ שינעביולרעד רעיינ ַא ןגעוו טנעמַאטרַאּפעד-עיצַארגימיא ןלַארטנעצ
 ,טסירוט ַא יוװ דנַאל ןיא

 טרעהעג ןעמ טָאה !סױרַא טשינ םענייק ןעמ טקיש עקירעמַא ןופ ---
 ,רענַאקירעמַא עלַא ןופ קירוצ ןרָאי עכעלטע טימ זיב

 לטרעוו סָאד ךָאנ ףרַאד ןעמ ,תמא .ןטיבעג עגַאל יד ךיז טָאה טציא
 וצ טקישעגקירוצ תונכס טציא ןרעיול קפס םוש ןָא ,רעבָא ,ןריוװיכרַא טשינ
 עכלעוו ןטנַארגימיא עכלעזַא רַאפ ךיוא רָאנ ,ןטסירוט רַאפ רָאנ טשינ ןרעוו
 ,גנַאל ןרָאי דנַאל ןיא ןיוש ןעניוװ ןוא ןצעזַאב וצ ךיז ןעמוקעג ָאד ןענעז

 ?ןלייצרעד טפרַאדַאב טנעדיצניא םעד ךיא בָאה יצ

 סָאד .עקירעמַא-דרָאנ רַאפ רָאנ טשינ סעיינ ַא זיא'ס ,ָאי זַא ,ןיימ ךיא

 ,רעדנעל עשיטַארקָאמעד יד ןיא ףיוא ןעמוק שכלעוו ןעמָאטּפמיס עיינ ןענעז
 ןסערעטניא יד ןיא דיחי ןופ טײקיזָאלגרָאז יד ןצינערגַאב ןופ ןעמָאטּפמיס
 ,ללכ ןופ ןוא םיא ןופ
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 טָאטשסױרנ רעד ןופ טנלע ןיא

 -- ןוא קרָאי-ינ ןיא גָאט ןדעי ךיז ןעניפעג ןשטנעמ ןָאילימ ןעצ
 -סיורג םעד טָא ןיא יו טנלע ױזַא ןליפ טשינ ךיז ןעמ ןעק ץעגרע ןיא

 | .לסעק

 ןעוו רימ רַאפ ןעוועג זיא סע ךעלדנעטשרַאפמוא יװ ,ךיז טנָאמרעד סע
 זירַאּפ ןגעו דיל ַא סינרַאשט לאינד טנעײלעג המחלמ רעד רַאפ בָאה ךיא

 :ןָא ךיז טבייה סָאװ
 זיא סָאד סָאװ וטסייוו יצ,
 ".,.?זירַאּפ ןיא םַאזנייא ןייז

 ?רעטכיל ןופ טָאטש רעד ןיא טנלע ,םַאזנייא ןייז סָאד ןעמ ןעק יו ---

 ?ךעלגעמ סָאד זיא --- ןעמענַאב טנעקעג טשינ ךיא בָאה --

 זירַאּפ ןיא ןרָאי ףיוא המחלמ רעד ךָאנ ןגָארטרַאפ לרוג רעד רימ טָאה

 -טּפױה סטלעװ רעד ןיא ןייז ןעק ןעמ םַאזנייא יװ טליפרעד בָאה ךיא ןוא

 ,טָאטש
 טשינ טעװ ןשטנעמ ןופ טנלע םעד ןוא ןעניווו טרָאד ןעמ ןעק גנַאל ןרָאי

 יד טשינ ,וינעווע-ייזילע סנַאש עקידסחוימ ,עטיירב-קינוז יד טשינ ןביירטרַאפ

 עד ָאניסַאק ןוא עשזרעב ילָאפ סרעטַאעט-ןטערַאבַאק עטסשיטסַאטנַאפ-עכיײר

 .רעזײה:ליּפש עקידנעקָאל ערעדנַא ענעדיײשרַאפ יד טשינ ךיוא ןוא ירַאּפ

 ןָא טקיטעז לסעג עדעי --- ,ןעייזומ ,רעטַאעט :ליוו ןעמ לפיוו ?טסנוק

 .ירעבָא ,רעסַאװ לַאװק ַא ןקיטשרָאד ַא יו גיוא סָאד

 זיא סָאד סָאװ וטסייוו יצ
 ...?זירַאּפ ןיא םַאזנייא ןייז

 ליפוזַא ףיוא ןעלפכ טנלע םעד ןעמ ןעק קרָאייוינ ןיא זַא ,טכוד רימ

 יװ רערעמ ןוא רעסערג ןענעז רעניוװנייא עריא טימ טָאטש יד לפיוו ףיוא

 ,זירַאּפ ןיא

 .ןייז טשינ לָאז סָאד ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא ענדָאמ יו

 -ייה עטלַא ערעייז ןיא ןעוועג ןענעז ייז יו רעגרע רעקרָאידינ יד ןענעז

 יו קידנליפ רעקינייוװ רעקרָאי-ינ ענעריובעג יד ןענעז ?עּפָארײא ןיא ןעמ

 ?םיבושי עשיעּפָארײא ערענעלק יד ןיא רעניווונייא יד

 יע ר ע ד נ ַא רָאנ ןענעז יז .ןיינ

 ןוא ןכירטשטנורג ענייז שטָאכ ןשטנעמ םעד ןשרעדנַא ןעגנוגנידַאב

 .עכעלשטנעמ ,עבלעז יד ןבילבעג ןענעז רעטקַארַאכ
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 רוב ?טַאד

 בָאה קרָאירינ ןייק שטיב ימַאימ ןופ ילפסױרַא ןיימ רַאפ געט עכעלטע
 ,טניירפ עטוג רעייז עכעלטע וצ ןבירשעג םוקנָא ןיימ ןגעוו ךיא

 יו טעמכ ךיא ןיב דלעפ-ילפ דווולדייא ןפיוא טרעדינעג בָאה ךיא ןעוו

 םינּפ לבקמ ןעמוקעג טשינ ךימ זיא רענייק סָאװ ןרָאװעג טשארעגרעביא טשינ

 ..ןייז
 ןפָארטעגנָא ךיא בָאה דָארג :תוביס יד ןענופעג ךיילג בָאה ןיײלַא ךיא

 ןעועג טניירפ עניימ רַאפ רעכיז זיא'ס ןוא ןסובָאטױא ןופ קיירטש ַא ףיוא
 טשינ טלָאװ קיירטש ןייק וליפא ןעוו ןוא רעהַא ןביילקרעד וצ ךיז רעווש
 .גָאטסטעברַא ןַא ןרטּפ וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ ךיוא ךָאד טלָאװ ,ןעוועג

 ,קרָאיוינ רעדָא זירַאּפ ןיא טסירוט ַא ןייז וצ רָאנ זיא טוג
 אנקמ סָאװ ָאטשינ רָאג זיא ,ןצעזַאב טרָאד ךיז ןעמוק עכלעוו ,רעבָא יד

 ,טניירפ עטנעָאנ רָאג ןוא םיבורק וצ טמוק רענייא ןעוו וליפא ,ןייז וצ
 -עיצעּפס יד ןיא טרָאװגָאלש סָאד רָאנ טשינ זיא --- ?!ןײלַא ךיז ףלעה;

 רַאפ ךירטש-רעטקַארַאכ רעד ךיוא זיא רָאנ ,גנונידַאב ןָא ןענַארָאטסער על
 ,ללכב רענַאקירעמַא

 רָאנ טשינ ןפלעה עכלעוו ,יד ןבעל ץנַאג א ןעקנעדעג וצ זיא רעבירעד

 .ןגָאװצ טימ רָאנ טשינ ,טרָאװ םערַאװ ַא טימ
 "עז ייז רעבָא ,ליפ רָאג טשינ ,קרָאי-ינ ןיא עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע

 .ָאד ןענ

 ,ייז ןופ רענייא זיא ,לַאגיס יאול
 ;ןלױּפ ןיא ןלַאגיס טנעקרעד ךיא בָאה 1946 ביײהנָא ןיא
 ישרג ןיא ןרָאװעג טעדרָאמעג ןליוּפ םעיינ ןיא ןַאד ןענעז ךעלגעטיגָאט

 רעקילדנעצ ןענַאב ןיא ןוא ןגעוו ףיוא ,רעפרעד ןוא טעטש ערענעלק ןוא ערעס
 עכעלשטנעמ יד רעביא ןעוועג זיא ענעבילבעג קידעבעל יד ייב טיונ יד .ןדיי

 עטײרפַאב יד ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סעטַאמש ןיא ןַצטעגנָא סנטָאש .,ןפירגַאב
 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשיטעווָאס ןוא עשיצַאנ יד ןופ

 ,טַאּפ בקעי עקירעמַא ןשידיי ןופ םיחילש יד טימ זיא טייצ רענעי .ןיא
 ,לַאגיס יאול ןעמוקעג ךיוא ,סעשָאגרַאמ .ש ר"ד

 -- ,ךעטייווצ רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ ןרָאפ וצ ארומ ַא ןעוועג זיא סע
 רעד ייב ןרינעוורעטניא טפרַאדַאב טָאה ןעמ .ןקָארשעג טשינ סע טָאה ןלַאגיס
 טמוק לַאגיס --- ,ןרעטש ,ןריזירָארעט ןטסינומָאק עשידיי ןוא טכַאמ רעשילױּפ
 טגנערב םידיחי ןוא סעיצוטיטסניא:ײטרַאּפ רָאנ טשינ .ןעגנורעטש יד ייב
 ,ףליה עסיורג דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ ןעמָאנ ןיא לַאגיס
 ,סעיצוטיטסניא עלַא ןיא ,ןדיי עלַא ייב טסַאג רעטסגײלעגנָא רעד זיא לָאגיס
 וצ טרָאװ קימַאלּפ ןייז .םיבושי עטסקידתונכס ,עטסנפרָאװרַאפ עמַאס יד ןיא
 "!וווחטב ןקיביײא טימ ןָא ךיז טמענ !שאימ טשינ ךיז טייז; ענעבילבעג זדנוא
 ,סרערעהוצ רעטנזיוט ,רעטנזיוט ענייז טקיטומרעד טָאה ---

 ענעדיישרַאפ ייב ןלַאגיס ןפָארטעג ךיא בָאה ,ןלױּפ ךָאנ ,וצ רעטעּפש
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 יק ס ני גר עש טַאק .ש

 -נָאק רעדעי ףיוא .קרָאי-ינ ןיא ןוא זירַאּפ ,ערטנָאמ ,לעזַאב ןיא ןסערגנָאק
 קידיײל ןרעו טדער לַאגיס ןעוו .ןרוגיפ עטסלַארטנעצ יד ןופ רע זיא סערג
 -נָאלּפרַאפ יד ןכַאמ רָאלק ןופ ןפוא רעקידתוחקּפ ןייז ,ןראולוק יד לָאמַאטימ

 -גזעוונָא יד ייב רעטימעג יד ווו גנולמַאזרַאפ ַא ןריפ ןופ ,םינינע עטסטרעט
 ןפַאשעג ןוא טכַאמעג טבילַאב םיא טָאה -- עקיאילג סרעדנוזַאב ןענעז עקיד
 ..ירעגנעהנָא ענייז ייב רָאנ טשינ רעגנעהנָא

 קיגנעהּפָאמוא ,םינינע עטסנדיישרַאפ יד וצ גנַאגוצ רעקידתוירחא ןייז
 ףיוא ןביהעגסױרַא םיא טָאה טייקיטכיוו רערענעלק יצ רערעסערג רעייז ןופ
 -יירַאפ יד ןיא בושי ןשידיי ןופ רָאנ טשינ סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ עמַאס יד
 ,ןטַאטש עטקיג

 -ַאב-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא לַאגיס טמענרַאפ טרָא ןבושח רעייז ַא
 רוטלוק ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טסַאיזוטנע רעקימַאלפ ַא זיא רע ,גנוגעוו
 ,רעפעש עריא ןופ ןוא

 -שידיי ןופ ןעָארויב ענייז ןיא ןלַאגיס קידנכוזַאב ,קידנעטש ךיא בָאה
 ששידיי רועיש ַא ןָא ןפָארטעג ,קרָאיוינ ןיא דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאגָאיצַאנ
 יװ ,לַאגיס סָאװ ,דנַאברַאפ רעד --- ,הכולמ יד .סרעביירש ןוא סרעוט-רוטלוק
 ןופ ןטפַאשרעּפרעק עטסערג יד וצ ןביוהרעד טָאה רַאטערקעסילַארענעג רעד
 םעד טעברַא-רוטלוק עשידיי ףיוא ּפָא טיג ,עקירעמַא ץנַאג ןיא בושי ןשידיי
 ,דנַאל ןרעביא ןלוש ןופ ץענ ַא טָאה) .טעשזדוב ןקיזיר ריא ןופ לייט ןטסערג
 עשידָאירעּפ ענעדיײשרַאפ ,ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט ,סעיצידױאדָאידַאר ,גָאלרַאפ
 .(לג"דא ןטרעצנָאק ,ָארויברָאטקעל ,סעבַאגסיוא

 טסייוו סָאװ (לַאנרושז ,ךוב) עבַאגסיוא-שידיי עקיטכיוו ןייא ןייק ָאטשינ
 תושקב טימ ווירב ןָא ןעמוק טלעוו רעצנַאג רעד ןופ .סערדַא סלַאגיס טשינ
 רעכיג סלַאגיס ןופ ןדירפוצ ןביילב טשינ לָאז סע רע ןטלעז .ןלַאגיּפ וצ

 ,הבושת
 רעשידיי רעד ןיא סערדַא רעטנַאקַאב א זיא "טירטס עט17 טסיא 45,

 ,לַאגיס יאול טָאה סערדַא םעד טכַאמעג טמירַאב ,טלעוו

 ילעוּפ ײטרַאּפ יד ,דנַאברַאפ-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעד ךיז טניפעג ָאד

 -מעק רעשידיי רעד; ןופ עיצקַאדער יד ,ןעיורפ-ןרענָאיּפ יד ,תודחאתה"ןויצ

 -יטסניא עשיבורק ערעדנַא ךָאנ ןוא גַאלרַאפ-רעכיב דנַאברַאפ רעד ,"רעפ

 טרעוו רעצַארקנקלָאװ םעד ןופ ןקָאטש עטשרעביוא עכעלטע יד ןיא .סעיצוט

 -עגרעביא ןייז טשינ טולָאסבַא טעװ סע .ןבעל שידיי קיטש ַא טדימשעג

 ןפ ר ַָא ט ָא מט רעד ,ה מ ש נ יד זיא לַאגיס יאול זַא ,ןגָאז וצ ןבירט

 | .סעיצוטיטסניא עלַא יד

 זיא סָאװ *ךוב-לַאגיס יאולקע םענופ רעטעלב יד ןשימ וצ גונעג זיא'ס

 ידכ ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעקירעי 25 ןייז וצ ןענישרעד גנַאל טשינ

 טשינ ןעמונעגמורַא זיא לַאגיס טפַאשדניירפ ַארַאפ סָאװ טימ ןעמענַאב וצ
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 דו ב ל ס ַא ז

 ןוא טַאּפ בקעי ןופ ןביול יד טעז) דניירפ ןוא םירבח-יײטרַאּפ ענייז ןופ רָאנ
 ,(לשמל ןינַאכ .נ

 ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ןעזרעד ןוא טליפרעד ךיא בָאה סָאד
 -ילדנעצ ןופ םייה יד ,םייה ןייז ןיא רקיע רעד ןוא ,ןלַאגיס ןופ טנעָאנ רעד
 ,דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןיא ,ןדיי רענַאקירעּמַא רעטנזיוט רעק

 -יינ יד ופ ע ט נ ל ע יד וצ ךיוא ךיז ןעילוט סע ווו ,םייה רעד ןיא
 ,עבלעז סָאד ןוא סנייא ןרעוװ טָאטשמיײה ןוא טָאטשסיױרג וװ ,ענעמוקעג
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 ..?טאנ חוכט זיא סָאװ ןוא

 טָאה רעביירש ןייא טינ --- !טינ ךימ טגייוושרַאפ רעבָא ,ךימ טלדיז---

 לעטש ךיא .קרעוװ ענענישרעד ןגייוושרַאפ עכלעוו רעקיטירק וצ הנעט יד-טָא

 !ןעלדיז םיא לָאז ןעמ םימחר טימ טעב סָאװ רטביירש רעד זַא ,רָאפ טינ ךיז
 טניימ סיוועג ,רענעייל םייב ןרעוו רעלוּפָאּפ םעד ךרוד טעװ רע זַא טניימ

 רַאפ ןעניפעג ךיוא רעקיטירק רעד ךָאד טעװ סטוג סעּפע זַא ,רעביירש רעד

 ,ןגעווטענייז

 זיא סָאד --- !ןַארַאפ ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לָאז ןעמ יבַא ,ךימ טלדיז ---

 .רעגריב רענאקירעמַא ךס ַא ןופ השקב "*ערענרעדָאמ/ ַא ןיוש

 ןעמ ,ןדייר ייז ןגעוו לָאז ןעמ ןליוו רעגריב רענאקירעמַא ןענָאילימ

 . ןַארַאפ ןענעז ייז זַא} ,ןסיוו לָאז ןעמ ,ןביירש ייז ןגעוו לָאז

 זיא קיטכיוו ,ןָאזרעּפ ענעגייא יד קיטכיוו טינ ייז רַאפ זיא ,ךעלטנגייא

 סענזיב ַא רַאפ ,סָאװ טימ ,ןסיוו םלוע רעד לָאז ןָאזרעּפ רעייז ךרוד זא ,רָאנ

 ,ךיז טמענרַאפ רע

 - ...ץלַא רעביא ,סענזיב ,סענזיב
 ןרעװ ןוא טייקכעלטנפע רעד וצ ןעמוק ןענעק רעגריב קיניײװ רעייז

 "ַאט סיורג ,טעברַא עקידתונשקע ךס א רָאנ .ןעוטפיוא ערעייז טימ טמירַאב

 ןיא ןרעו וצ טמירַאב ןפלעה ןענעק -- ,ןעגנודניפרעד עקיטכיוװ רָאג ,טנַאל

 טמירַאב טרעװ ןעמ ןעוו ןלַאפ גונעג ךיוא ןאראפ רעבָא ןענעז סע .דנאל

 .טיוט ןכָאנ ךייר ןוא

 סיורג ןיא קרָאי-רינ ןיא ןברָאטשעג זיא קָאטרַאב רָאטיזָאּפמָאק רעד

 ןוא טנעקרענָא  ,טמירַאב-טלעװ ןרָאװעג רע זיא טוט ןייז ךָאנ ןוא טיינ

 "מָאק ענייז טציא רארָאנָאה ןביג סע סָאװ םעד טימ טנעקעג רעכיז טלָאװ

 .ןבעל ךס ַא ךָאנ ,סעיציזָאּפ

 -עייז ןגעוו ,ייז ןגעוו ןסיוו לָאז ןעמ ,טלעוו רעד ןיא ץלא רעגריב ןעוט

 .ץנעטסיזקע רעייז ןגעוו ןסיוו ןלָאז ןשטנעמ רעמ סָאװ .ןטפעשעג עד

 יד טלעו רעד ןיא ןעמוקעגפיוא ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא סיוועג ױזַא

 .ע מ ַא ל ק ע ר ןופ טסנוק

 ערעדנַא ךס ַא יו ,טיבעג רעד טָא זיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ."רעכעה ךָאנ טינ בוא, ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןטיבטג

 "עג זיא סע סָאװ טלייצרעד עטגָאזעג סָאד טימ תוכייש ןיא טרעוו סע |

 עקידרעלָאד טנזיוט טימ ןטָארטעגוצ ןענעז עכלעוו רעדירב ייווצ ןופ ןרָאוו
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 סָאנעוב ןיא טניירּפ ןשיווצ

 לעד רַאמ ןיא טניי

 רָאי ,סערייא

 4. רעמוז ןיא ,ַאטַאלּפ



 די ז ב 9 מט ַאז

 טָאה סָאװ רעדורב ןייא .סענזיב עקיבלעז רעבָא ,ערעדנוזַאב וצ ןלאטיּפַאק

 ךיג ןיא עמאלקער ןיא טגיײלעגניירַא לאטיּפַאק ןייז ןופ רעלָאד 0
  טָאה סָאװ רעדורב רעטייװצ רעד סענזיּב ןײז טימ ןע מוק עג פיוא
 "ער ןיא רעלָאד 100 ר ַא נ ןוא סענויב ןיא טגיילעגניירא עמוס עבלעז יד

 .סענזיב ןײז טימ ן| ע מ ו ק ע ג מ ו א ךךיג זיא עמאלק
 .רַאפ יד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ווו ץאלּפ ַא ,ןענָאמרעד ךיז ווורּפ ךיא

 טינ ךיז ןעק ךיא ןוא סעמַאלקער ןָא ,סערעטניא ןָא ןייז לָאז סָאװ ןטַאטש

 ,רעטַאעט ,ץאלּפסטעברַא ,עכריק ,עגָאגאניס ןיא ,לוש ןיא ,ןענָאמרעד

 וליפַא ןוא געוו ןיא ,לענוט ,ןאלּפָארע ,ןַאב ןיא ,סַאג ןיא ,ָאידַאר ,טיזיוועלעטי
 ,,,םלוע-תיב ןפיוא;

 -- ?טנעייל ריא סָאװ גנוטייצ רעד ןיא ךייא טריסערעטניא סָאװ ---
 | :עגארפ רעייא ףיוא ןרעפטנע טעװ רחוס ןייא טיג

 ךיא עכלעוו טימ ןעלקיטרַא יד טריסנָאנַא ןרעו סע וװ טייז יד ---
 רע טגערפ --- ?ןריטסיזקע טנעקעג ךיא טלָאװ שרעדנַא ןעד עשז יו לדנַאה
 סעמאלקער יד טינ ןעוו ?ןפלָאהעג רימ טלָאװ קיטילָאּפ זַא ,ריא טניימ ---

 ...עטוג ַא ףיוא ןבָאה טפרַאדעג גנוטייצ יד ךיא טלָאװ

 סיואכרוד ןופ ןטאטש יד ןיא ןלאנרושז רעיש ַא ןַא ןעניישרעד רַאפרעד
 רָאנ ייז ןענעז ,ןארַאפ ָאי ןיוש ןענעז ןעלקיטרַא ווו טרָאד ןוא ,סעמאלקער:
 ,ױזַא יוװ ןוא ןײגַאב וצ ןעלקיטרַא יד טימ ךיז יוזא יו ,ןעגנוזייוװנָא עקיטכיוו
 ,הנוק םוצ רעסעב ןעמוקוצוצ:

 א ןעניפעג וצ רעוװש וליפַא זיא ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ךס ַא ןיא
 ,ןלָאצַאב ןלעװ טינ סנָאנַא םעד רַאפ לָאז ןעמ רעייט יוװ סנָאנַא ןַא רַאפ ץאלפי
 ןטושּפ םעד ףיוא ןקריוו רָאנ ןעק עמאלקער זַא ,ןעניימ ןעק רענעייל רעד
 יד ךרוד טרעװ ,ןעמ טניימ ,רעגריב רעקיניזטסוװַאב רעמ רעד ,םלוע
 ןײזַא סָאד ןיא .טּפַאכרַאפ טינ ,סעמאלקער ענעבירטעגרעביא ,עקיאיירש
 סָאװ שטנעמ ַא ױזַא יו רידַאנ השמ ןופ עקייראכאל יד ךיז טנָאמרעד .ןיינ
 "וא קידרדסכ ןופ קורד ןרעטנוא טָאה טרעכיורעג טינ ןבעל ץנַאג ןייז טָאה
 "א טוומעג ךיז ,קַאבַאט "סקאלפוב; ןרעכייר וצ ןסנָאנַא עקימוטעמ
 . . . ןבעגרעט

 ?יױזַא רָאנ ךיז טביירש סע זַא ,ריא טניימ
 :טניירפ ַא רעניימ טלייצרעד רימ טָאה טָא
 ,טארַאּפַאז עיזיוועלעט םעד ייב בוטש ןיא בור'ס ךיא ץיז ןטנוװָא יד ןיא

 טפָא זיא ,רעטייווצ ַא ןוא םארגָארּפ ןייא ןשיוצ זַא ,ךָאד ריא סייטשרַאפ
 יד .ןעלקיטרַא ענעדיײשרַאפ ךיז ןריסנָאנַא ,םארגָארּפ רעד ןטימ ןיא ךיוא

 -םערקרַאצ עײנ ַא טכַאמעג טָאה ךָאװ רעטצעל רעד ןופ עמאלקער עטסער
 יד ,עטסעב יד םערק ריא ןגעוו טלייצרעד עמריפ יד טינ טָאה סָאװ .עמריפ
 וטסעװ רענייצ יד וצ םערק יד ןצונ טינ טסעװ וד בוא זַא ,עטסטנוזעג
 ,רימ ךיא .טכַארט ,ונע ..ןטגּפָא בייוו ןייד ךיד טעװ ,ןשוק ןענעק טִיג ךִיז
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 ר ק ס נ י ג ר עש סט ַא ק .ש

 .ןרָאי רָאּפ ענייש ַא ןיוש ץונ ךיא סָאװ םערק רעד ךיוא טוג זיא רימ
 -עיזיוועלעט ןפיוא ךיז ןזיײװַאב טָא .ּפָא טינ ץלַא טזָאל עמריפ עיינ יד רעבָא

 שידָאלעמ ןייפ ַא סיוא ייז ןצנַאט ,קידנעגניז ןוא ןרָאיטקַא עּפורג ַא ןארקע

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד ,טרָאװ ןייא רָאנ טָאה סָאװ ןיירפער רעד ןוא לדיל

 ןױש טזָאל סע זַא ,קידנעגניז ןוא שידָאלעמ ױזַא זיא עמריפ-םערקדזָאצ

 ןיא ןײרַא ןיב ךיא ןעוו סָאװ ,רעדנווװ ַא ןעד זיא .ןגרָאמ ףיוא ךיוא ּפָא טינ
 טדערעגסױרַא טינ שרעדנַא רָאג ךיז טָאה םערקדזָאצ ןפיוק ךיז קיײטּפא ןַא
 ..?עמריפ רעיינ רעד ןופ ןעמָאנ רעד יו

 קנַארטעג - אלָאק-אקָאק עמריפ יד ױזַא יו סעדנעגעל טלייצרעד ןעמ

 ,רעטנאקַאב סָאװ ןרעוו לָאז קנַארטעג רעד ידכ סעמוס עטסערג יד סיוא טיג

 םעד טגיילעגרָאפ טָאה טנעגאיאלָאק-אקָאק ַא יװ לשמל טלייצרעד ןעמ

 "רצנירא ן ב יו ל ר ע ד ר ָא נ לָאז רע ראלָאד ןָאילימ ייווצ טסּפיױפ

 ..אלָאק-אקָאק -- | מ ַא טרָאװ םעד טָאטשנַא טנעמאטסעט ןיא ןלעטש

 טינ ךיז רע טָאה ,טסּפױּפ םעד טימ ןעגנולעג טינ טנעגַא םעד סָאד זיא

 עבלעז יד טגיילעגרָאפ םיא ןוא יאבר ןטמירַאב ַא וצ קעװַא ןוא טליופעג

 רעד ןופ קוסּפ ןיא וװ רודיס ַא ןקורדּפָא רָאנ לָאז ,יאבר רעד ,רע ,עמוס

 ,עמריפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןרעװ טנָאמרעד לָאז הליפת רעקידתבש-ברע

 ."הלבקנ אלָאק-אקָאק ,תבש תארקל ידוד הכל, :וניהד

 ,טכַאנ רעד ןיא ןגעוו עראברעדנווו יד רעביא שטָאק ַא טימ ריא טילפ

 ךייא ןגָאז ,געו םעד ןטכײלַאב סעמַאלקער .גָאטיײב יו רעקיטכיל סע זיא

 ,ןרעכיור טפרַאד ריא ןסָאריּפַאּפ ַא רַאפ סָאװ ,לעטָאה ןטנעָאנ ַא ןגעוו ןָא

 -צולּפ טָא ןוא ןישַאמ רעייא וצ ןצונ טלָאז ריא ןיזנעב ןוא רעדער עכלעוו

 "?טָאג חוכמ זיא סָאװ ןוא,, :ץַאז שירטקעלע ןא גנול

 ?ןרימאלקער ךיז ףרַאד ט ָא ג ךיוא :טרעדנווװרַאפ ריא טביילב

 ?םיא רַאפ סע טוט רעיו

 עשירטקעלע ךייא וצ ןטכױל ךעלטעטש ןוא טעטש ךרוד געוו ןיא

 ךייא ןליוו ןוא ןפור עלַא ייז .סעכריק ןופ םימלצ ,סעגָאגאניס ןופ סדוד-ןגמ

 ָאד ,רעהַא ןײרַא םוק ,ןכוז טינ ט יי װ טָאג טספרַאד, ;ןקיאורַאב

 ."ןעניפעג םיא וטסעוו

 "ער עכלעזַא טָא ןארַאפ סיסקַאט יד ןיא ןענעז סעלעשזדנא סָאל ןיא

 רָאנ זדנוא טספרַאד .קיאור ץיז ,טינ ךיז גרָאז, :רערָאפ יד וצ סעמַאלק

 רעד טמוק סע ןוא -- *!ןעמענ ןעמוק ךיילג ריד ןלעװ רימ ןוא ןפורּפָא

 .ָארויב-היװל ַא ןופ רעמונ ןָאפעלעט

 ןיא ָאידַאר רעד .טכַאמעג קידעבעל עמאלקער יד טָאה טוט םעד וליפַא

 / "צג ןלָאז יז ,רעגריב יד וצ ןייאיגָאט ,סױא-גָאט טפור טָאטש רעבלעז רעד

 ןוא רעד זיא ןבעל ןכָאנ טרָאױרּפָא רעטסנעש ,רעקיצנייא רעד זַא ,ןעקנעד

 ךיא ןוא ןיהַא ןרָאפעגקעװַא ןוא טליופעג טינ ךיז ךיא בָאה ...םלוע-תיב רעד
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 דוב? מ ַאז

 ןיוש ןבָאה ייז ךיוא זַא ,טניירפ עניימ ןופ הלודג יד ןענאטשרַאפ ןַאד בָאה
 ,..םייחה-תיב םעד ףיוא ץאלּפ ןקירעהעג ַא ךיז רַאפ טריוורעזער

 ?הלודג יד ױזַא זיא סָאװ
 ךָאנ ןעורסיוא ךיז ןטלָאװ םיתמ יד יו ןעמ טליפ םלוע-תיב םעד ףיוא

 רעד יולב ןוא דרע יד ןירג ךעלרעדנווו זיא ָאד ...טעברַא רערעוװש ,רעגנאל ַא
 ןְליִפַא ָאד ןיא ,עטיוט ןגיל ָאד זַא ,קורדנייא ןייק ןפאש וצ טינ ידכ .למיה
 יד ףיוא ןגיל ןטפירשפיוא טימ ןעלװָאט עניד רָאנ .ןארַאפ טינ תוכצמ ןייק

 טימ לופ זיא םלוע'תיב רעד ..עדימ יד ןעור סע עכלעוו רעטנוא רעטרע
 עליטש ,ןבעל רעזדנוא ןכעלרעהרַאפ עכלעוו ןרוטּפלוקס עסייוו"קיטכיל
 ..וא האנה ןבָאה ם י ת מ ללכה ,טכַאנ ןוא גָאט ָאד טרירביוו קיזומ
 אזא ןופ םיטאבעלַאב עקידעבעל יד האנה ןבָאה ר ע מ  ךָאנ סיוועג
 ,לטפעשעג

 טָאה עמאלקער יד סָאװ לָאר עוויטאגענ יד ךיוא קידנצאשרעטנוא טינ
 -וצרעטנוא קיטכיװ ךיוא רעבָא זיא ,טפַאשלעזעג רענאקירעמַא רעד ףיוא
 :עריא ןטרעוו עוויטיזָאּפ יד ןכיירטש

 רעגריב ןיא ןעגנערבניירַא ןפלָאהעגטימ טָאה סע -- עטסקיטכיוו סָאד |
 -יוקרַאפ-סגנוטייצ ןוא רעבערגנלױק רעד . ט ע ב ר ַא רַאפ טלוק םעד
 עדעי -- לאוטקעלעטניא ןוא רענלעק ,רעריפטסימ ןוא רחוס רעד ,רעפ
 רעניק .טפַאשלעזעג רעד ןיא עטרעַאב ןוא עטצעשעג ַא זיא עיסעפָארּפ
 ןיק טינ טָאה םעד ןיא ,אברדא .טעברַא } יי ק רַאפ טינ ךיז טמעש
 םעד טכַאנ ןוא גָאט טפור ןוא טקעװ עכלעוו עמאלקער יד קלח םעניילק
 !עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ןבָאה וטסעוװ ,טעברַא :רעגריג

 ,עמאלקער רעד ןופ רעטעדניברַאפ רעטסעב רעד זיא סיוורעס רעד
 וצ ןטמאַאב ןוא רעפיוקרַאפ ,רחוס ןופ גנונידַאב רערַאברעדנוװו רעד ןגעוו
 קרעװ שיטעװָאס ַא ןיא טנעיילעג קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ ךיא בָאה ןטנעילק
 רעד ,וָארטעּפ ןוא ףליא רעביירש יד ןופ *עקירעמַא ענשזאטע ןייא יד;
 טליפרעד ןטאטש יד ןיא טײצ עצרוק ַא טגנערברַאפ רעדָא טבעל סָאװ
 ריב רענאקירעמַא ןדעי ןופ טייקטיירג-טסניד ןוא טייקכעלטניירפ יד ךיילג
 ַא ןיא טפירשפיױא יד קידנענעיילרעביא ןרָאװעג טרירעג ןיב ךיא .רעג
 -ַאב ןדנוא טסלָאז וד ידכ ,ָאד ןענעז רימ , ,טפעשעג רענָאטסָאב ןסיורג
 ךיז ,ןטנעילק יד ףיוא ןרעדָאפ ,סע טסייה ,עטלעטשעגנָא יד ,?ןקיאורמוא
 שיג ,ןביילק ,ןקוקנָא רָאנ הרוחס יד טסליװ וד ןעוו וליפַא ,ןרעטש וצ טינ
 ,ןפיוק טינ --- ןוא ןרעט

 ץמאלקער ןיא טקַארבעגנײרַא ןרעו עכלעוו רעטלעג ןענָאילימ יד ןופ
 ָאידַאר ךרוד ןעז ןוא ןרעה גָאט ןדעי טנעק ריא .רעגריב ןענָאילימ ךיוא ןסינעג
 -סָאט ןופ טריפעגנָא ןטרעצנָאק עטסעב יד ,טלָאצעג םוש ןָא ,עזיוועלעט ןוא
 עטסטמירַאב יד ןופ טריפעגסיוא סרעטסיימ ערעדנַא ןוא יקסווָאקָאטס ,ינינַאק
 ,ןרָאיטקַא עטסערג יד ןופ ןעגנוריפסיוא עטסעב יד .סרעליּפש ןוא סרעגניז

267 



 יק ס ניי ג רעש טַא ק ש

 .עטנרעלעג עטמירַאב ןופ ןטלאהעג סעיצקעל עכעלטפַאשנסיװ ,ןעמליפ ,ןרָאכ
 ףור רעקידמיצולפ ַא לָאמ וצ לָאמ ןופ טינ ךיוא טלעפ םעלַא םעד ןשיװצ ןוא
 "7 ? ט ָא ג תוכמ זיא סָאװ ןוא,

 !דיי ַא ,םכח ַא טרעלקרעד רימ טָאה
 ,רעכאמי עמאלקער רעטסעב ןוא רעטשרע רעד ךָאד זיא ךעלטנגייא ---

 ךָאד טָאה רע .םלוע לש ונובר רעזדנוא יװ רערעדנַא ןייק טינ עקַאט ןעוועג

 "ער רדסכ ךיז רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא ?!םכיהלא הוהי ינא; :ןפורעג רדטכ
 "ונובר רעד ביוא ןוא ...רעטסערג ,רעטסקרַאטש רעד זיא רע זא ,טרימאלק
 ןלָאז עשז סָאװ ,עמאלקערדָאטיױוא ַאזַא וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה םלוע לש

 ָאט --- דניז ַא רַאפ סָאד ןעמ טלַאה ...?ךעלעשטנעמ עקידניז רימ ,ןגָאז .ןיוש
 ..ןטּפשמ ןעמעלַא ןעמ לָאז

 יד ןיא קידנעייז אנקתמ ךיז טָאה ,םדו רשב רעטושּפ רעד זַא ,תועמשמ
 קנאד .ַא ןעמוקעג רעכיז זיא סָאװ ,ןטשרעביוא ןופ ןטפעשעג עקידנצנעלג
 עבלעז יד םדאל םדא ןב ךיוא ןריפנייא ןעמונעג --- ןדָאטעמ-עמאלקער ענייז

 ,טכעלש טשינ רָאג טייג -- סיוא טזייוו סע יװ --- ןוא קינכעט-עמאלקעד
 .ןקיטכעמלא ןופ ,םיכרד יד ןיא טייג ןעמ זא
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 וניתורח ןמז זיכ ונייַאטעג ןמז ןופ

 "אב ךימ ןעמ טָאה לטעטש רענַאקירעמַא ןַא ןיא טנוװָא-ץנַאט ַא ףיוא|
 .רוחב ןגנוי ַא טימ טכַאמעג טנאק

 ,גרעבדלָאג רעטסימ יאבאר רעזדנוא זיא סָאד ---
 "גצנַאט רעקירעביא רעד ןופ טדיישרעטנוא טשינרָאג טימ ךיז טָאה רע |

 ,הרבח רעגנוי רעקיד

 -ייוו טשינ טסנוקיץנַאט רעד ןיא ןזיװעגסױרַא רע טָאה עקירעביא יד יו
 ןעלּפַאצרַאװש יד ןיא רעייפ ןוא ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןוא טייקשהירב קינ
 ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו סנרענטרַאּפ ענייז וצ זעיצַארג טקישעג רע ךיוא טָאה
 ,םיא טימ ןצנַאט וצ דובכ ַא רַאפ

 ןָאטעג טכַארט ַא קידנליו טשינ בָאה ךיא = |

 שאר יוליג םעד טָא ןזָאלעגנײרַא ךיי רעמורפ ַא לָאמַא ןעד טלָאװ יצ
 | ?בוטש רעשידיי ַא ןיא

 ,םיקסופו סש ןיא יולע ןייק ןייז טנעקעג טשינ טָאה גרעבדלָאג יאבאר
 זיִא הכימס ןבעגעג םיא טָאה סָאװ יטעניסניס ןיא שזדעלָאק-הבישי יד לייוו
 ,קעדָארָאװָאנ ןופ יצ ,ןישזָאלָאװ ןופ הבישי רעד וצ ךעלנע טשינ טייוו

 םיא זיא סע .ך"נת םעד טיול רָאנ טשינ עטכישעג עשידִיי יד טוג ןעק רע
 -עג רעד ןיא יקב ַא ךיוא זיא רע ןוא עטכישעג-טלעוו יד דמערפ טשינ ךיוא
 ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ עטכיש

 ךיג ךיז רע טעוװ ,דנַאל ןדעי ןיא ,ןעמוק טשינ לָאז גרעבדלָאג יאבאר ווו

 טדער ךַארּפש-ןריױבעג ןייז שילגנע וצ .גנורעקלעפַאב רעד טימ ןדיירפיונוצ
 םיא זיא ןגייא ןוא ןײטַאל דמערפ טשינ םיא זיא'ס .שיזיוצנַארפ ןטוג ַא רע
 .שידיי וליפא -- טדער רע יװ רעסעב טייטשרַאפ ןוא שיערבעה

 -טרָאּפס רעטוג ַא זיא רע יצ ,גרעבדלָאג יאבאר טגערפעג טשינ בָאה ךיא = |
 .הבושת עוויטיזָאּפ ַא טיג רע ןעוו ,טרעדנווװעג טשינ ךיז טלָאװ ךיא ,רעל
 לייט רעקיטכיוו ַא טרָאּפס זיא (ןלוש) ןשזדעלָאק-הבישי ענעדײשרַאפ יד ןיא
 -עק ןוא הבישי ַא ןיא ךיז ןענרעל וצ ידכ ,בגא) םידימלת יד ןופ ןבעל ןיא
 -רעווינוא:הכולמ ַא טקידנעעג ןבָאה רעירפ ןעמ זומ יאבאר ַא ןרעוו ןענ
 יי | ,(טעטיס

 שזדיּפער ןארג טָאטש רעקיּפעק טנזיוט טרעדנוה ייווצ רעד ןיא ,ןטכע
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 יק ס נ יג רעש טא ק .ש

 -סייג ייווצ יד טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ,(טיָארטעד ןופ רעטעמָאליק 150)
 טנצױט ייווצ רעביא טלייצ) בושי ןשידיי םעניילק ןגיה ןופ רעריפנָא עקיט
 ,(תושפנ

 .רענייוו ןושרג ןוא גורתא ירעה סיאבאר יד ןענעז סָאד

 עג ייז ןענעז ךעלעציּפ .דָאי 235 ןופ רעטלע ןיא ןשטנעמ עגנוי ייווצ
 רענייוו יאבאר ןוא תפצ ןופ -- גורתא יאבאר .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טכַארב
 | .(ענליוו ייב עלעטעטש ַא) זדיוו ןופ

 ןענרעל רעטייוו קעװַא טעטיסרעווינוא םעד ןקידנע ןכָאנ ןענעז עדייב
 ךיז טניפעג סע וװ ,יטעניסניס טָאטש רעד ןיא --- (גָארטע טנעייל) גורתא
 ורביה; נ"א שזדעלָאק הבישי ,ןזיירק-םרָאפער עשידיי יד ןיא ,עטמירַאב יד
 ןעמָאנ ןרעטנוא טנאקאב ןעוועג זדיוו ןיא) רענייוו ןוא ?שזדעלָאק ןָאינוי
 ,קרָאיוינ ןיא ראנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידיי ןיא --- (יקסנינאוו

 רעייז יב טנעקרעד םיאבאר עגנוי עדייב ךיז ןבָאה זדיפער ןארג ןיא
 | ,.טעברַא

 ןקוקנָא טריפעג ךימ טָאה רענייוו יאבאר סָאװ ןעוועג ןדירפוצ ךיא ןיב
 טשרָאקָא ייווצ יד ןעז ןזָאלעג רימ ךיוא ערעדנַא ןשיווצ טָאה ןוא טָאטש יד
 .סעגָאגַאניס עטיובעגסיוא

 רימ ףיא טָאה סע סָאװ ,קורדנייא ןופ ןעיירפַאב טשינ ךיז ךיא ןעק |
 .קינייװעניא ןופ ןוא ןסיורד ןופ ןעזסיוא רעייז טכַאמעג

 ופ ףירגַאב םעד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ רימ ןיא טָאה ןעזסיוא רעייז
 .העירפ ןופ ךָאנ טנעקַאב לסיבַא ןעוועג ןיוש רימ זיא סָאװ ךות רעייז

 -נוא ןעזעגסיוא ןבָאה סע ױזַא יו לָאמַא טימ טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 ..ןעמייה עטלַא יד ןיא םישרדמ יתב ערעזד
 "רַאפ ,עטפיטרַאפ ,ענרעצליה ןגיוא יד רַאפ ןָאטעג לדניווש ַא ןבָאה

 ,ןשדוק-ןורא עטצינשעג שירעלטסניק ,סהמיב ,סרעדנעטש .סעדייבעג עטכשוח
 -יירע ןיא ךעלבייש עקירילָאק ,ןתכורּפ ,ךעלעטנעמ-תורות-ירפס ענעטפָאהעג
 ענעכָארבעצ ןטלעז טשינ ,ןשיט ןוא קנעב עגנַאל ,עטלַא ,םישרדמ יתב "ערעכ

 ...סעגָאלדָאּפ

 עכלעזַא ןיא ןכָאװרעדניא רעד וליפא זַא ,סיוא טציא טמוק ךָאד ןוא...
 | .קידבוט-םוי ןעוועג ךיוא זיא ,םישרדמ יתב

 ץעגרע .ןעזעגנָא טשינרָאג םישרדמ יתב עכלעזַא רָאג ןעמ טָאה טפָא
 ןיא תוליפת יתב עכלעזַא רעקילדנעצ ןענופעג ךיז ןבָאה ּפערט עטיירדעצ ףיוא
 ןוא ףיט רעד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא לושי-טָאטש עסיורג יד .ענליוו ןיימ

 ,ריא וצ טריפעג ןבָאה ּפָארַא ּפערט קילדנעצ רָאּפ ַא
 -חרזמ יד ןיא טרפב ,טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה רוטקעטיכרַא עשידיי יד

 ןעגנוגנידַאב וצ ןסַאּפוצ טזומעג ,רעדנעל עשיעּפָאריײא
 -ייוו ,ןעזנָא רעקינייװ טיג ןעמ .ןגיוא יד לארשי יאנוש ןסיירפיוא טשינ

 ..ןלַאפ שדוק םוקמ ןופ רעטצנעפ ןיא ןלָאז רענייטש רעקינ
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 דו ב 5 מט ַא זי

 ןוא .םיקמעממ .דרע רעד ןיא .רַאפרעד טיובעג קירעדינ ןעוועג ייז ןענעז

 "יט רעייז ןופ ןטעבעג םיללּפתמ ץלַא ןבָאה --- ,ךיוה רעד ןיא ןעוו וליפא
 ...שינעפ

 -נָאק רעד טָאה ץַאלּפ ןקיגרַאב ַא ףיוא ,זדיּפער ןארג ןופ רעטנעצ ןיא
 סָאװ ,עגָאגַאניס עקיטכערּפ ַא טיובעגסיוא טָאטש ןופ לייטנדיי רעוויטַאוװרעס

 תויתוא עשידיי יד רָאנ טשינ .ּפָארַא טָאטש רעד רעביא ץלָאטש טימ טקוק

 -רַאפ יד ןענעקרעד וצ ןביג תוחול יד ןופ ןוא ןינב ןופ טיירב רעד רעביא

 ,ןעזסיוא רענײמעגלַא רעד .רָאפ ךיז טימ טלעטש ןינב רעד סָאװ רעייגייב

 טייד (טקעטיכרַא ןשידנעלָאה ןשידייטשינ ַא ןופ) ,טיובעג ןרעדָאמ שטָאּכ

 .שדוק םוקמ רעשידיי ַא :רָאלק ןָא

 עויטַאװרעסנָאק יד ןופ רעריפ רעקיטסייג רעד זיא רענייוו יאבאר רעד

 ,זדיּפער ןארג ןיא ןדיי

 טָאטש ןיא ןיוש ןענעז ,ןדיי עזעיגילער-םורפ ,עשיסקָאדָאטרָא ןייק)

 .(אטשינ

 -שּפיה רָאג זיא הליפתה תעשב גנוריפ ןוא יובעג רעטסקיניײװעניא רעד

 ,שרדמ-תיב ןטלַא ןופ קעװַא טייוו ךעל

 ןעניפעג ןעמ ןעק (רעצעלּפ 80 ףיוא) ָאד שרדמ תיב םעניילק ןיא תמא

 טימ שיט רעגנַאל ַא ןַארַאפ וליפא זיא סע .םירפס-למור ערעדנַא ןוא סש ַא

 ַא ןיא ןייז ןיעמ ןוא ,ליװ ןעמ זַא ןצעזצקעװַא ךיז ,ןטייז יד ייב קנעב

 ןייק ָאטשינ ,סרעדנעטש ןייק ָאטשינ ,.טשינ רעמ --- רעבָא ,ארמג טַאלב

 זיא המיב יד ,רעטַאעט ַא ןיא יו ןלוטש ןעייר עטעבעג ךייוו .ןטימ ןיא המיב

 -יגירא רעשידיי ןופ ,טסנוק רעשידיי ןופ םינמיס קיניײװ ,שדוק"זורָא םייב

 ,טעטילַאנ

 שינַאכעמ .תוליפת יתב יד טריטָאקיַאב טשינ ךיוא טָאה קינכעט יד

 ליפ ,ןעק גנוטכיײלַאב עשירטקעלע יד .שדוק-ןורָא ןופ ןריט יד ךיז ןענעפע
 ,גנוריראוו רעלעקנוט ןוא רעלעה ריא טימ גנומיטש ןכַאמ ,ךיא

 600 ףיא "שרדמ תיב, רעסיורג רעד טכַאמ קורדנייא ןקיבלעז םעד

 ןיא ןעגנולייוורַאפ רַאפ לָאז רעטיובעגסיוא לעיצעּפס רעד טשינ ןעוו .רעצעלּפ

 -ַאעט ַא ןרעו טנעקעג "שרדמ-תיב-רוּפיכ-םוי; רעד ךיוא טלָאװ ,ןינב ןבלעז

 ,לַאז-רעט

 -עמ יד .סעקלמרַאי ןיא ןָאטעגנָא ןייז םיללּפתמ יד ןזומ ןענעװַאד ןתעשב
 "עג טצריקעג לסיבַא ןענעז תוליפת יד .ןעיורפ יד טימ ןעמַאזוצ ןציז רענ
 ,שילגנע ןיא טגָאזעג ןרעוו לייט ַא ןוא ןרָאװ

 ןעמוק בוט-םויב רעדָא ,תבש ַא ןיא סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא
 -שידיי ןינב םעד ןיא ךָאד ךיז ןעמ טליפ ,ןענישַאמ ערעייז ןיא םיללּפתמ יד

 | .ךעל
 600 יד רַאפ לוש-בָאגוצ רעייז .תורשכ טיהעגּפָא גנערטש טרעװ סע

 טכַא טגיילעג טרעוו סרעדנוזַאב .לַאנָאיצַאנ ףיט זיא (ךָאװ ַא העש 7) רעדניק
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 ּיק סנ י גר עט טַא ק .ש

 ןעק רעמיצ-קעטָאילביב ןיא .םיבוט-םימי ןופ גנוריפכרוד ןוא גנוטיירגוצ ףיוא
 .רעכיב עשידיי ךיוא ןעניפעג עשיערבעה ןוא עשילגנע וצ ןעמ

 ןיא רענעגיוצרעד ַא שטָאכ ,רענייוו יאבאר .רעדנווװ ןייק טשינ זיא'ס

 יַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןיא טציא ןבעל) עמַאמ-עטַאט ןֹופ ןעמוקַאב טָאה עקירעמַא
 רעבירעד זיא רענייוו יאבאר .גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ,עשידיי"טכע ןַא (עד
 -יפ רעקיטכיוו ַא ךיוא רָאנ ,לּפמעט ןייז ןופ רעריפנָא רעקיטסייג רָאנ טשינ
 ןופ ןבעל ןלערוטלוק טרפב ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי .םענײמעגלַא ןיא רער

 ,בושי
 םינסחי עסיורג ןענעז ןייבשריה ץרּפ ןוא םכילע םולש ,ץרּפ ןוא גרעבניצ

 | .קעטָאילביב:טַאװירּפ ןייז ןיא
 ףיוא ןעוו ,גנושַאררעביא עניילק ןייק טשינ רימ רַאפ ןעוועג זיא'ס ןוא |

 בָאה --- רעציזרָאפ ןעוועג זיא רענייוו יאבאר וו ץנערעפנָאק רעקיטכענ ןיימ
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טפַאשטנעק טרעהעג םיא ןיפ ךיא

 ךױא םעד קידנכוזַאב קורדנייא ןיימ ןעוועג ןיוש זיא שרעדנַא רָאג
 יאבאר זיא סע וװ ןדיי-םרָאפער יז ןופ -- לּפמעט ןטיובעגסיוא טשרָאקָא

 ,גורתא ירעה רעטסימ

 קירע טקעטיכרַא רעשידיי רעטמירַאב ַא טיובעגסיוא טָאה לּפמעט םעד-- -

 "ידיי ַא זיא סע יצ טשינ עקַאט ןעמ טנעקרעד רַאפרעד ייווא ןָאסלעדנעמ ;

 רעד טיול ןוא עדייבעג עסיורג ענרעדָאמ ַא ךיז רַאפ טעז ןעמ .לּפמעט .רעש .

 ,טלעװ רעד ןיא ץלַא קיניײװעניא ןייז ןעק רעייגייברַאפ ןופ גנולעטשרָאפ|

 ,הליפת תיב ןייק טשינ רעבָא
 .ןעז טשינרָאג ןעמ ןעק קיניײװעניא ךיוא

 ,הליפת םוקמ רעד ןייז ףרַאד לַאז רעקיזיר ַא

 ןָאפָארקימ ַא טימ יאבאר ןרַאפ טרָא ןַא ָאד רָאנ זיא עניב רעד ףיוא |
 םיוק זיא עניב רעד ןופ לקניוו ַא ןיא .שדוק ןורָא ןייק ָאטשינ .טיּפלוּפ םייב

 .הרות רפס רעד ןופ טרָא םוצ גנונעפע יד ןַארַאפ זיא'ס וװ ריט ַא קיטנָאק

 ץנַאג ןטכַאלפעגכרוד שילגנע ןיא ץלַא ןענעז תוליפת יד ,םירודיס יד |

 ָאד .ןעלטיה ןָא ןענעװַאד ןיוש ןעמ זומ ָאד .םיקוסּפ עשיערבעה טימ ןטלעז

 ןיא יו ױזַא ,..ליטש ,ליטש --- ,םור לוקב ןָאט הליפת טשינ דעמ ןעמ רָאט

 -נסיוא ןוא קינייװעניא טנעוװ יד ,(?לידבהל ןגָאז ןעמ ףרַאד) .רעטסיולק ַא

 .יטליוהעגסיוא ..ןענעז רימ טעקַאנ יװ טעז :ּפָארַא טושּפ ןעיירש קיגיײװ

 יד יו (רעלָאד טנזיוט 400 זיב) רעמ ליפ טסָאק לּפמעט רעד שטָאכ --- םערָא

 .עגָאגַאניסי

 יד ןיא ןטסוי טָאטש ַא ןיא ץעגרע ןעוו- ,ןעוועג לַאפוצ ןייק טשינ זיא!ס|

 -טימ עשידיי עכעלטע ןסָאלשעגסיױוא יאבאר-םרָאפער רעד טָאה ,ןטַאטש-םורד

 ...בוטש ןיא ךיז ייב תורשכ טיהענּפָא ןבָאה יז ...לייוו לּפמעט ןייז ןופ יועדילג

 טכַאמעג טָאה סע סָאװ קורדנייא םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמניײק לעוו'כ
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 דו בל מַא ז

 סָאװ  ןָאטסָאב ןיא לפמעש םרָאפער ןיא תמ ַא דובכל עינָאמערעצ יד רימ ףיוא

 :ןעזעגוצ בָאה ךיא
 עכיוה --- םישמש יד .ןעיורפ ןוא רענעמ טימ לַאז-רעטַאעט רעלופ א

 "רַאפ ,ןטעלטַא ןייז טפרַאדַאב ייז ןבָאה ןעזסיוא ןטיול ,ןעגנוי עטצוּפעגסױא

 .,לטיה סָאד ןָאטסיױא לָאז ךיא םַאזקרעמפיוא ךימ ןכַאמ ןוא ףיט ךיז ןגיינ

 -מורַא ןַא ,טעבעג :סנדייז ףיוא ,רעטצוּפעגסיױא ןַא טגיל ענעצס רעד ייב

 טציז ייר רעטשרע רעד / ןיא .תמ רעד (:!!) רעטקנימשעג ןוא רעטריזַארעג

 י .עילימַאפ יד

 טלָאװ סָאװ עמַאמ ע קשטיטלַא יד טשינ וליפא .טשינ רענייק טנייוו ָאד

 סָאװ קילגמוא םעד * טלוצ ןסירעגנייא ןטלעוװ סיוועג ןטייצ ?עלַאמרָאנ , ןיא

 טסַאּפ ָאד ז .רערט ַא ּפָארַא .ליטש רָאנ יז טשיוו טציא ,ןפָארטעג ריא טָאה סע

 יה .ןענייוו וצ טשינ

 .ליטש ןופ ךָאנ דעליטש .ליטש ,םיוולמ טימ לּפמעט רעד לופ

 .יאבאר רעד ךיז טזײװַאב טָא ןוא
 ןזיולב ַא טימ .ךעלריטַאנ ,קיצנאווצ ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ לרוחב ַא

 ןיא דּפסה ןייז .חלג ַא טגָארט סע יװ ,עגָאט רעצרַאװש א ןיא ןָאטעגנָא ,ּפָאק
 .סױרַא רע טנעייל ,שיערבעה ןיא םיקוסּפ רָאּפ ַא טימ טצריוועגוצ ,שילגנע
 לא ןופ גנַאזעג סָאד ןוא רענעט-לגרָא ךיז ןרעהרעד סע ןוא טדניװשרַאפ רע
 יד ךיוא ןוא טסינַאגרָא םעד ,ןזח םעד .רָאכ ַא ןופ טײלגַאב ...םימחר אלמ

 ןיא ץעגרע ןענעז יז .ןָא טשינ ןעמ טעז (ןדיי-טשינ טייהרעמ יד) םיררושמ
 | ,עקרָאילַאג רעד ףיוא רעמיצ ַא ןיא ,ךיוה רעד

 סָאװ תמ םעד ייברַאפ םלוע רעצנַאג רעד טרישרַאמ הליפת רעד ךָאנ
 ...ןיוש ...ןישַאמ רעד וצ (ןגָארטעגסױרַא טשינ) טריפעגסיורא ךָאנרעד טרעוו

 -גירּפ רעד ףיוא קרָאי-וינ ןיא לּפמעט-לאונמע רעד ןיוש זיא קידנקריוו
 .וינעווע רעטפניפ רעלַאּפיצ

 טזָאל ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעד .עדייבעג עשיטעטסעיַאמ עכיוה ַא
 ,זיוה-הליפת ַא זיא'ס זַא ,ןענעקרעד

 --- ,קיגיײװעניא רעבָא
 ,רעטסיולק ;

 -יטש עבלעז יד .סרעטסיולק טכוזַאב לָאמנײיא טשינ ןיוש בָאה ךיא

 יצפױרַא ןכיוה םעד זיב .לּפמעט-לאונמע ןיא ךיוא טּפַאכרַאפ ךימ טָאה גנומ

 סָאד) עניב רעד ןופ ןטייז ייווצ יד ןיא .רעטצנעפ עקירילָאק יד ךיז ןעיצ
 ַא פָאק ןרעביא ןוא ןלוטש עכייוו עכעלטיירב ןעייטש (המיב יד ןייז ףרַאד
 רע טבלעז יד סיוא טשינ ןעעז שרעדנַא ךס ןייק .הּפוח ַא רעטנוא יוװ ,קעדוצ
 ,סרעטסיולק יד ןיא םיחלג יד רַאפ רעט

 -כרוד זיא ?שיגילער רעשידיי רעד ןופ ןענמיה ןוא גנַאזעג; רודיס רעד
 ןטָאנ יד טקורדעג ךיוא ןענעז תוליפת עלַא וצ ןוא שילגנע ןיא סיוא
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 רוב לט אן

 רעפעש יד ןענעז רעוו ?ןדיי *עטרימרָאפער, עקיזָאד יד ייז ןליוו סָאװ
 | ?ןדיי ייב גנוטכיר רעזעיגילער רעד ןופ

 :סױא טמוק רימ

 ךַײא טגָאז יוז ַא זיא סע זַא ןוא .ןליוו יז סָאװ טשינ ךָאנ ןסייוו יז
 ינָא ןעייר ערעייז ןיא ךיז ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא סָאװ סָאד ךיוא
 -רעד וצ ךיז ןפורעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוריטַאש עסיוועג ןריניפעד ןביוהעג
 -כיר רעויטַאװרעסנָאק רעד וצ --- טייקשידיי רעזעיגילער רעד וצ ןרעטנענ +

 םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא-םורפ םעד וצ טנעָאנ יא ןוא טייוו יא זיא סָאװ גנוט
 רעשידיי רעד ןופ ךעלטייוו ךיוא רעבָא זיא סָאװ ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד ןיא

 .םייה רעטלַא רעד ןופ טנאקאב זדנוא זיא עכלעוו עיסקָאדָאטרָא |

 עדעי ןפרַאװסױרַא סָאד ,עטרימרָאפער יד קיניײװ טשרעוצ ןעוועג זיא'ס
 .לּפמעט רעייז ןופ ,םייה רעייז ןופ טייקשידיי ןימ

 -סיולק ןיא --- ןעלּפמעט ערעייז ןענעז רעבירעד ."םייוגה לככ היהנ;
 -רַאפ ,ןטיברַאפ קיטנוז ףיוא תבש םעד ייז ןבָאה .ןרָאװעג טיובעג םערָאפ-רעט
 -עג ןלַאנָאיצַאנ ןופ ךיוא רָאנ ,טעטיזעיגילער ןופ ןמיס ןדעי רָאנ טשינ ןבירטר

 | : ,ליפ -
 ,רקיע רעייז ןעוועג עטצעל סָאד ךָאד זיא ךעלטנגייא

 ערעזדנוא ,רודיס רעזדנוא .רענַאקירעמַא רָאנ .רענַאקירעמַא ןענעז רימ
 .טהנעטעג ייז ןבָאה --- קידשרעדנַא לסיבַא רָאנ ןענעז ,ןעגנוריפ עזעיגילער

 -עגפיוא רעד ,הנידמ עשידיי ַא ;ןטייצ ערעדנַא ןעמוקעג רעבָא ןענעז
 וצ גנוריגער רעד ןופ ,םינכש ןופ ץרא ךרד .ליפעג רעלַאנָאיצַאנ רעטכַאװ

 .עיגילער רעשידיי רעד וצ ,הנידמ רעשידיי רעד וצ ,רעגריבטימ עשידיי רעייז
 רעלַאנָאיצַאנ רעד טנַאהרעביױוא יד ןעמונעג טָאה עטרימרָאפער יד ייב

 ,לייט

 -סיוא ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ןעמוקעג זיא גנוטכיר סרעווליס ללה אבא
 ,ןלַאנַאק יד טָא ךרוד רָאנ קורד

 ךיוא ,רענַאקירעמַא וצ ןייז וצ ןעמעש ֹוצ טרעהעגפיוא ךיז טָאה ןעמ
 ,ייןד יי

 ךיא ןיב רענַאקירעמַא ןַאק :גָאז סזייוו ןפיטס ןרָאװעג טנאקאב זיא'ס)
 .("רעטנזױטרָאי ןיוש --- דיי ַא ,רָאי 40 רָאנ

 בוטש ןיא ,ןײרַא לּפמעט ןיא תבש םעד ןעמונעגניירַא רעדיוו טָאה ןעמ
 - --- ןוא

 ןרעטנוא ...ןָא טייג ,ןָא טייג ןדיי-םרָאפער יד ייב *עיצַאזילַאנָאיצַאנ , יד
 יד ןופ ייס ,עשידיי ךעלרעניא ייס --- ןעגנוגנידַאב ןופ ,טייצ רעד ןופ קורד
 יב ,ןדיי-טשינ םינכש

 -נזיוט ןיא ,קילבוּפער רענַאקירעמַא:דרָאנ רעד ןופ חטש ןסיורג ןרעביא
 "קול יד סעדייבעג עטסנעש יד ןשיוצ ןָא סרעדנוזַאב ךיז ןעטז ,םיבושי רעט
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 רו ב 2 מס ַאז

 -כיר עזעיגילער-שידיי יד ןופ תובישי ןוא ןעלּפמעט ןוא סעגָאגַאניס סוס

 | .ןעגנוט

 ןיא ןבעל עשידיי עקיטרַאנגײא סָאד ףיוא טמוק סעדייבעג יד טָא ןיא

 ,דנַאל ןיא ןדיי ןענָאילימ וצ םידעפ ךיז ןעיצ סעדייבעג יד טָא ןופ ,עקירעמַא

 ןבעל ןשידיי ןצנַאג םוצ טעמכ ,סעיצוטיטסניא עשידיי רעטנזיוט וצ

 סָאװ ,ןעמענַאב טשינ ןעק רעגריב רענַאקירעמַא רעטושּפ רעד רָאנ טשינ

 ערעדנוזַאב רעניווװנייא רענַאקירעמַא ןופ ןלייט עניילק רַאפ טניימ סע סנױזַא

 ,עסיורג יד ןעו טייצ רעד ןיא המודכו רעטַאעט ,ןלוש ערעדנוזַאב ,ןכַארּפש

 -סטיירב יד טימ ףיוא ןעמעלַא טמענ שילגנע ןיא רוטלוק רענַאקירעמַא עכייר

 -ליש ,ןביירש ןענעק ,ןרָאיטקַא ,רעלטסניק ,רעביירש ןעוו ,סמערָא ענעפָא עט

 .ןליוו ייז ןעמעוו ,ןליוו ייז יװ ,ןליוו ייז סָאװ ןליּפש ,ןרעד
 -יילק עכלעוו רַאפ טייהיירפ יד זַא טלעטשעגרָאפ לָאמַא ךיז ריא טָאה

 יןעוועג טדימשעג סעטַארג רעטנוא קיביײא ןופ זיא ןרוטלוק ןוא רעקלעפ ענ
 ...?ןרוטלוק יד טָא רַאפ הנכס עטסערג יד ןרָאװעג זיילסיוא ןכָאנ זיא

 -נוגעוװַאב םינימ ערעדנַא ןגעוו ךיוא ןדייר וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעוו
 ךיז לעטש ךיא ביוא ,ןטַאטש עטקיניײירַאפ יד ןיא סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןעג
 "רעד רָאנ סָאד זיא ,ןלייט עזעיגילער יד ףיוא טשרעוצ ּפָא סרעדנוזַאב רעכָא

 טעװ ןָא ךיז טעז ןוא זיא ,ןעוועג רָאנ טשינ זיא גנוגעװַאב יד לייוו ,רַאפ
 ייב סרעדנוזַאב ןוא רעקלעפ עלַא ייב עטסקידריו יד ןייז ךָאנ גנַאל רעייז
 טשינ ןלָאז ייז ןעמעטסיס סגנוריגער עכלעוו רעטנוא קיגנעהּפָאמוא ,ןדיי

 ,ןלַאפרעטנורַא
 סרעדנוזַאב ללכ ןשידיי םעד עיגילער רעד ןופ חוכ רעד טעװעטַאר יצ

 ןופ בושיה םויק רעד טעָארדַאב טשינ ץלַא ךָאנ זיא יצ ןוא ,תוצופת יד ןיא
 --- ןבָאה ייז סָאװ טייהיירפ רעד ךרוד ,עקירעמַא ןיא ןדיי

 ,טייחנגעלעג רעטסטנעָאנ רעד ייב ןביירש ךיא לעװ םעד ןגעוו
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 געוװ ןטימ ןיא ןפערט ךיז ןלעװ יז -

 ךיז ךיא בָאה ("וניתורח זיב וניתָאטעג ןמז; נ"א) ווירב .ןטצעל ַא ןיא !
 ןעגנוטכיר עוויטאוורעסנָאק ןוא םרָאפער יד ןגעוו לסיב ַא רָאנ טלעטשעגטָא
 .עקירעמַא ןופצ ןיא ןבעל ןזעגילער ןשידיי ןיא

 -נוזַאב גנוגעװַאב עדעי .ןקורדנייא-ןכירטש רָאנ סָאד ןענעז ךעלריטַאנ
 ןוא תוקפס ,ןגרָאז ,ןעגנומערטש ,ןעגנוטכיר עטגייוועצ עריא ךיז טָאה רעד
 ,ןשינעכוז

 -ָאגאניס ןוא ןעלּפמעט ךס ַא סָאװ סעבאגסיוא ענעדיישרַאפ יד רָאנ טינ
 ןעמעלבָארּפ טימ ךיז ןעמענרַאפ רעכיב רעקילדנעצ ךיוא --- ,סױרַא ןביג סעג
 טפַאש טייצ עדעי לייוו ,ןרעו טזיילעג טינ ןבעל ןיא לָאמניײק ןלעװ סָאװ

 עזעגילער יד קיסאפוצ ךיא ןרעװ סע עכלעװ ןיא ןעגנוגנידַאב עיינ
 | - | ,ןקורדסיוא

 יב ןבילבעג ייז ןענעז ?עיסקָאדָאטרָא רעשידיי רעד ןיא ךיז טוט סָאװ =
 סָאד ייז טָאה ?ןעמייה עטלַא יד יא יוװ גנוריפ-*תואּפ ןוא דרָאב, צרעיז

 טרירעגנָא ךיוא' יז ןענעז ?ןטיבעג ךיוא ןעגנוגנידַאב עיינ יד ,דנאל עיינ
 ?ןרָאװעג טריזינאקירעמא ןוא ארהא ָארטס רעד ךרוד ןרָאװעג

 !ןיינ :ןהנעט ייז

 ,ןבעגכָאנ ןזומ ןוא ןרַאּפש גנַאל טינ ךיז ייז ןלעװ ןגעווטסעדנופ דעבָא
 .ןעוועג יווװ טינ ייז ייב ךיוא זיא סעּפע זַא

 -ײדַאב רָאג ַא עיסקָאדָאטרָא יד זיא טעטש עסיורג רָאג יד ןיא רָאנ
 ןוא עיפלעדאליפ ,טיורטעד ,ָאגאקיש ,קרָאי-וינ .חוכ רעקיטנעק ןוא רעקידנט
 .עדאנאק ןופ ָאטנָארָאט ןוא לאערטנָאמ ןיא

 סולפוצ םעד קנאד א ןרָאװעג טקרַאטשעג טעטש ָאייד ןיא ןענעז ייז
 ךָאנ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןטנאדגימע עשידיי טנזיוט טרעדנוה עכעלטע ןופ

 ,המחלמ רעד

 -ייז ָאד ןבָאה ןדיי עשיסור וליפַא ןוא עשינעמור ,עשיליוּפ ,עשיראגנוא
 ןייז ךיז טָאה יבר רעדעי ,שדוק-ילכ עדעדנַא ןוא םייבר יד ,רעגָאז-טרָאװ ערע
 -רעד ןוא ןעזרעד ןעמ ןעק ,סָארגּפד אמוי עקיטכיוו ייב לָאמטּפָא ןוא *ףיוה,
 ...לָאמַא ,לָאמַא ןופ ןײשּפָא ןַא ןליפ
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 דו כב ?ל ט ַא ז

 תודימלת ןוא םידימלת רעטנזױט ןבָאה ןלוש ןוא תובישי רעקילדנעצ

 ,טסייג ןשיסקָאדָאטרָא-םורפ ןיא ןגיוצרעד ןרעוו עכלעוו
 ןטלאטשנַא ןרעל יד-טָא ןופ טנעצָארּפ רענעדײשַאב רָאג ַא רָאנ רעבָא

 ..לָאמַא רעייז ןופ ןטסיכשמה יד סָאד ןענעז ייז זַא ,ןעמירַאב ךיז ןענעק
 רעד ןופ (ןנחלא קחצי 'ר ןופ נ"א) תובישי עטסערג יד ןופ רענייא

 .קרָאיוינ ןיא ךיז טניפעג ,עיסקָאדָאטרָא רענאקירעמַא
 ןופ ךרעטלע ךיוא .ָאד ךיז ןענרעל ענאקירעמַא ןופ רָאנ טינ םירוחב

 | .ןענרעל ןיז ערעייז ָאד ןקיש עיזַא ןוא עּפָאריײא
 ,ןײלַא ךיז וצ ךעלנע קיניײװ רעייז הבישי יד זיא

 -רַאפ-סוסקול ןכעלרעניא ןוא ןכעלרעסיוא ריא ןופ טינ ןיוש דייר ךיא
 ָארּפ יד רעבָא .עקירעמַא רָאנ ןביולרעד ךיז ןעק םעד ףיוא ,יובעג ןקימענ
 רימ יו םעד ןופ טייוו ,טייוו --- סרערעל יד הביבס יד ,גנואיצרעד יד ,םארג

 .ןלעטשרָאפ ךיז ןענעק
 -עגמוא רעד ןיא ןקרעמַאב וצ קיפיואנביוא ןוא עשיטסירעטקארַאכ סָאד

 -- הבישי שאר זיא ןיקלעב ברה) רעריפנָא יד סָאװ קלח רעסיורג רערעייה
 ןכיילג עכלעוו םידומיל עכעלטלעוו וצ טלייטעגסיוא ןבָאה ,(זעלב רָאטקעריד

 ךיױא ןוא עלעטימ טימ ייס ןוא עלאמרָאנ טימ ייס םארגָארּפ רעד ןיא ךיז
 .ןלוש ערעכעה טימ

 יו לוח ידומיל עכלעזַא טימ טקיטפעשַאב ךָאנ וצרעד ןענעז םידימלת

 ךַאנ טעװ ןעמ ןעוו ןוא ,טרָאּפס ,רעטסעקרָא ,גנאזעג-רָאכ ,יירעלַאמ זיא'ס
 -יצידעמ ַא הבישי רעד ייב ךיוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סנטצעל זַא ,ןבעגוצ

 טכער עלַא טָאה סָאװ ןייטשנייא טרעבלַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא טעטלוקַאפ רעשינ
 ךיוא (..קירוצ רשפא ןוא) סיוארָאפ גנַאג ַארַאפ סָאװ ןייטשרַאפ טעוװ
 .טכַאמעגכרוד ָאד ןכָאה ןדיי ןופ לייט רעזעיגילער גנערטש רעד

 ןביל םעד ןייז הלוח רקבמ עירָאטַאנַאס-יטרעביל רעד ןיא קידנרָאפ

 ןופ םירוחב עכעלטע ןגעוו טסווװװרעד ךיז געוו ןיא ךיא בָאה ,ינראשט לאינד
 .ןנחלא קחצי 'ר נ"א הבישי רעד טַא

 טלָאװ ייווצ ףיוא .רעווש יו זיא ןענעקרעד לייוו ,טסווװרעד גָאז ךיא
 ...רעירַא ענייר ןענעז ייז זַא ,ןרעווש טנעקעג רָאג וליּפַא ןעמ

 ,ןעלטיה ןגָארט| יז ןפרַאד ,טיורטרַאפ רענייא רימ טָאה ,ןתמא רעד ןיא
 ...ךעלרעווש סע זיא גָאט ןקינוז ַאזַא ןיא רָאנ

 ןייז דיּפקמ קרַאטש ייז ןלָאז ןארָאטסער ןיא זַא ,טקרעמַאב טינ בָאה'כ
 רענייא ,(סערבאס) לארשי ןופ ןענעז ייווצ .הליכַא יד רשכ גנערטש זיא סע יצ
 שידיי טנרעלשגסיוא ךיז ןבָאה עלַא .רעקרָאיײוינ ַא רעגייא ןוא טרופקנַארפ ןופ
 ,..הבישי ןיא ןדייר

 ןוא רוד ןרעטלע ןופ ךָאנ ןענעז היטג ייז טימ ןענרעל עכלעוו םייבר יד
 .ןענרעל וצ ךעלרעווש לייוורעד ךָאנ זיא ארמג שילגנע ףיוא

 ,תומוקמ ערעדנַא ןיא ןָאטעג ןיוש טרעװ סָאד לייװ --- לייוורעד
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 יק ס ני ג ר עש טַא ק .ש

 ,ביולרוא ךָאוװ-חסּפ יד ןעמוקַאב ןבָאה ייז

 ,סרענלעק יו ןטעברַא ןלעטָאה ןיא טציא ייז ןרָאפ
 ןיא ןטעברַא שזַא ןפראד ייז זַא ראלָאד ַא ןיא ױזַא ךיז ייז ןקיטיונ

 | ?טייצ רעיירפ רעייז
 ,ּפָא טינ טמוק --- וצ טמוק סע סָאװ רָאנ .ןיינ --

 רענלעק ןרעו עכלעוו ,רעדניק ענעסקאוורעד עכייר רָאג ןופ סייוו ךיא
 ,טייצ סנַאקַאװ רעייז ןיא --- ןעגנוטייצ וליפַא ןפיוקרַאפ רעדָא

 .עבלעז סָאד ייז ןעוט
 עגנע ןיא ךיז ןטלַאה וצ טרעװשַאב הביבס עשידיי-טינ יד ,םורַא רעד

 ,ןעמַאר
 ,גנוצינערגַאב ,גנוקירעדינרעד ןיא .ָאטעג ןיא ןעוועג סָאד זיא גנירג

 ,יירפ טלַא ןענעז ָאד
 ליפױזַא טאהעג טינ ןדיי ןבָאה עטכישעג רעייז ןיא לָאמניײק ךָאנ

 .(עדאנאק ןוא ןטאטש עטקינייארַאפ) עקירעמַא ןופצ ןיא יו טייהיירפ

 ןדייר םיתבש יד ןיא ןעמוק םיחלג ןעוו ךַאז עכעלריטַאנ ַא ןיוש זיא'ס
 ןוא סעגָאגאניס יד ןיא םינינע עכעלטפַאשנײמעג ענעדיײשרַאפ ןגעוו ןדיי וצ
 ענעדיישרַאפ יד  ןיא ןָאט עבלעז סָאד סקיטנוז יד ןיא ןעמוק םייבר ןעוו

 .(סרעטסיולק) סטריושט
 רעלדַא סירָאמ ברה ,רעריפ עזעיגילער עטסטנענימָארּפ יד ןופ רענייא

 -סױרַא טסיירד ןוא ךעלרעדנווװ טָאה טיורטעד ןיא לוש-קדצה-ירעש רעד ןומ

 ;רימ רַאפ טגָאזעג
 -םוי -- רָאי ןיא גָאט ןייא רעגנוה ןופ סייוו דיי רענאקירעמַא רעד

 .ןסעגעג טינ קיטימ ןייק טייצ רעד וצ טָאה רע ןעוו רעדָא ,רוּפיכ

 רע יװ טינ טפָא וליפַא טקרעמַאב ןוא טייהיירפ עטסערג יד טָאה רע

 ,דיי סיוא טרעוו
 וצ טייקיירפ יד -- ןדמש טינ ךיז ןעמ ףרַאד דיי סיוא ןרעוו וצ ידכ

 ןשידי ןופ ןעמענוצ ךָאנ טעװ ןוא וצ טמענ לי ןעמ יוװ ןוא סָאװ ןייז

 טמענ סע יו ױזַא ןעמענוצ טינ ייז טעװ רענייק .ןלייט עקידנטיײדַאב בושי

 .סעיגילער ערעדנַא ןופ קעװַא ןעייג עכלעוו רעגריב עכלעזַא וצ טינ םענייק

 ,קלָאפ רענאקירעמַא סָאד זיא סָאד
 םוצ יז ןענעז סָאד ךיוא .ןיינ ,םיסרוקיּפַא ןעוועג שטָאכ ייז ןטלָאװ

 | ,טיג ןרעױדַאב
 .םיצַארעמַא ןייק טינ וליפא ןענעז ייז

 ,םייוג ןייק טינ ךיוא ןרעוו ןוא ןדיי סיוא ןרעוו ייז

 זיא רערעווש .דיי רענאקירעמַא רעד טינ ךָאנ זיא דיי רעקרָאי-ינ רעד

 .טעטשיץניוװָארּפ יד ןיא דיי ַא ןייז וצ

 :רעטייוו טגָאז רעלדַא יאבר

 טלַאה רעבָא רַאפרעד .תורשכ ןָא טייקשידיי ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ךיא
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 דוב 5 טַאז

 רעד ןוא) .םערָאפ עזעיגילער ַא זיא -- ךוב שידיי א ןענעייל זא --- ךיא
 "יב עשידיײי עכייר ַא ךיוא קעטָאילביב-קדצה-ירעש רעד ןיא ָאד זיא רַאפ

 .(קעטָאילב
 רייא טזעיגילער יד רָאנ טוג ןייטשרַאפ ןעק רעגריב רענאקירעמַא רעד

 .עלערוטלוק יד טינ רעבָא םינכש ענייז ןופ טײקיטרַאנג

 ידיד :רעבירעד

 ינגייא רעזדנוא ןטלַאהפיוא רימ ןענעק ריט רעזעיגילער רעד ךרוד רָאנ
 | | .טייקיטרא

 ריט צזעיגילער יד זיא ןייטשרַאפ וצ טיג רעלדַא סירָאמ יבר יװ ןוא
 .עטיירב ַא

 ,עכעלטלעוו ךיוא -- ןדיי עטסנדיײישרַאפ יד ןײגנײױרַא ןיהַא ןענעק סע

 ,עזעיגילער-טינ

 -לארטנעצ רעד טציא ןרָאװעג לּפמעט רעד ,עגָאגאניס יד זיא רעבירעד

 "קול עזעיגילער יד .םיבושי ערענעלק ןוא ערעסערג עלַא ןיא ןדיי ןופ טרָא

 עסיורג יד ףיֹוא תליפת:תיב ַא דייוועגניא רעייז ןיא ןבָאה םינינב-סוס

 רעד ןטימ ןיא ףיוא "ןטק-שרדמ תיב , ַא ,ןטייקכעלרעייפ ןוא םיבוט-םימי

 רַאפ לוש ַא ,ןצנַאט םוצ ןוא תווצמ רב ,תונותח ףיוא לאז ַא ךָאנ וצרעד .ךָאוו

 ,בולק ַא ,רעטנעצ-טנגוי ַא ,קעטָאילביב { ,רעדניק

 ישר טינ רעד ,רעכעלטלעוו רעד ךיוא .ןעניפעג ָאד ךיז ןעק דיי רעדעי

 ,רעזעיגיל

 -נגייא רעלאנַאיצַאנ רַאפ תונכס יד זַא ,סיוא טמוק רעלדַא יאבר טיול

 רבטשידי רעד ןופ לייט רעסיורג ַא שטָאכ ,עסיורג רעייז ןענעז טייקיטרא

 ןרעטלע ערעייז יו רעסעב וליפַא ןענעז ייז .ןעמוקעגקירוצ זיא טנגוי

 זַא ןלאפ ןייק ןפָארטעג טינ יו טעמכ ןבָאה קירוצ ןרָאי טימ ביוא

 רַאפ סעמעט עשידיי ןעמענ ןלוש רענאקירעמַא יד ןיא ןלָאז רעליש עשידיי

 ,גנוגיישרעד עטּפָא רָאג ,רָאג ַא טציא סָאד זיא ,ןטעברַא עכעלטפירש ערעייז

 ,סרעטנעצ עשידיי יד ןוא סעגָאגאניס יד ןכוזַאב טנגוי עשידיי יד דָארג

 ..טייהיירפ יד ,טייהיירפ יד --- רעבָא

 -יתב ןוא תובישי ערעייז .רעקינייו ןרעו ןדיי עשיסקָאדָאטרָא יד

 .ןבעל םעיינ םוצ ןסאּפוצ ךיז ןזומ תוליפת

 טלָאװעג ןבָאה ןדיי-םרָאפער יד יװ ןביילב ןענעק טינ ךיוא טעװ סע

 ,ןבעל-םרָאפער ןטרימרָאפער ןקיטציא רעייז ןיא טינ וליּפַא ןוא

 -נָאק יד טציא ןיוש ךיז ןעעז סע .ןרָאי רעקילדנעצ ןײגקעװַא ןלעוװ סע

 ןפערטנעמַאזצ ךיז ןלעװ סע ווו ריט רעזעיגילער רעד זיב געוו ןופ ןרוט

 ,ןייגרעד טינ ריט רעד וצ ליפ רעייז רעבָא ןלעוו'ס .,ןדיי יילרעלכ

 ײז ןלעװ -- קידנפערטנעמאווצ .קיניײיוװעניא ןעזסיוא טעװ שרעדנַא

 ,ןקינייארַאפ קיניײװעניא ךיז
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 ּוק טני גר עש טַא 7 ..ש

 ןיק .ָאטשינ ןענעז ,רידַאנ השמ טגָאזעג לָאמַא טָאה ,עקירעמַא ןיא -
 ...לָאמַא ןופ ךיוא ןענעז ,טלַא ןענעז עכלעוו .יד ןוא ןשטנעמ עטלַא

 ,רעקינייוו ןרעוו ייז

 ,רוד ןגנוי םעיינ םעד וצ ךיוא דלַאב ןיוש ןועהעג עטלַא יד ;

 : ןמה ןייק ןופ טינ ךיוא ןוא ףסוי ןייק ןופ טינ ןסייוו ייז

 רעכיז טָאה תנידמילארשי יד םעדכָאנ ,המחלמ עטצעל יד ,רעירפ

 | י . .טייקשידיי רַאפ תוחוכ עשירפ רועיש ַא ןָא טקעוװרעד

 ַא .ןיא ןוא םישעמ ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק ןוא ןעמוקעג ןענעז ייז

 ,גנובעלסיוא רעקיטסייג רעסיוועג

 -- בושי ןשידיי רענאקירעמַא ןופצ ןופ םעלכָארּפ-טּפוה יז זיא טציא

 .ןריפ וצ יז ךרד ןכלעוו ףיוא .תוחוכ יד ןקראטש וצ ױזַא יו

 תובישח יד ןביהרעד טָאה ןטאטש יד ןיא בושי רעשידיי רָאיא 0

 .קלָאפ ןשידיי ןופ

 ןכַאמ וצ רענעביוהרעד תובישח יד תוחוכ גונעג ןארַאפ ןענעז סע

 ,עכעלטלעו ןוא עזעגילער --- :ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןופ תוחוכ = |

 -לאווג ןוא רָאטקעס ןשידיי םעד ףיוא תוחוכ עלארעביל ןוא עוויטאוורעטנָאק

 עוויטאטנעזערּפער קינײװ טינ ןארָאפ .סַאג רעשילגנע-שידיי רעד ףיוא עקיד

 ,ץנאטנעזערּפער ןבָאה טפראדַאב ןטלָאװ סָאװ ןטפַאשרעּפרעל

 .טפַאשביל ךס ַא רקיע רעד ןבָאה ףרַאד ןעמ

 ףוס םוצ ךיא בָאה ,טכוזַאב בָאה ךיא סָאװ ,תובישי יד ןופ ענייא ןיא

 | :הבישיה שאר םעד טגָאזעג

 .דיסח ןייק רערעייא ןרעוװ טינ לָאמַא לָאז ךיא ארומ בָאה'כ --

 "וקעג ךיג זיא -- דיסח ַא רערעזדנוא ןרעוװ וטספרַאד הָארימ טיִנ ---

 .. ה ב ה א מ רָאנ --- הבושת ַא ןעמ

 עצנַאג יד ,םוטעמוא ןבעל עשידיי סָאד ןעיוב ןעמ ןעק טפַאשביל טימ - |

 | ןדיי יד ןַארַאפ ןענעז יז .טלעוו
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 גנַאגרעגיא רָאנ ,גנַאנרעטנוא טשינ

 עקילָאצנָא רעייז ןבָאה טלעװ רעד ןופ רעקלעפ עלַא ,רעדנעל עלַא
 ,ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד ןיא עקימַאטשּפָא

 ,םיור ןיא יו רענעילַאטיא רעמ ןַארַאפ ןענעז ,ןעמ טגָאז ,קרָאיײוינ ןיא
 עטיל לפיוו רעניווטיל רעמ ךס ַא ,ךס ַא ןַארַאפ ןענעז ןטַאטש יד ןיא

 ,עטכישעג ריא ןופ ןטייצ עטסעב יד ןיא טַאהעג טָאה
 "יא רעד סיוא סרעדנוזַאב ךיז טלייט שימעג-רעקלעפ םעד טָא ןיא ןוא

 ,בושי רעשידיי רעקינָאילימ 5 רעב
 וליפא ךיז טזָאל ןטַאטש יד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טײקירילָאק יד

 ,ןגיובנגער ַא ןופ ןברַאפ יד ןיא ןעמעננײרַא טשינ
 -טימ ןוא תונידמ עלַא ןופ ,טלעוו ןקע עלַא ןופ ןעמוקעג ָאד ןענעז ןדיי

 ,.ןוא ,תווצמ ג"ירת ןוא רוטלוק ,ךַארּפש ועייז תומוקמ ענעי ןופ טכַארבעג
 .תוריבע

 רעכעלטייהנייא ַאזַא טשינ טייוו-טייוו רעבירעד זיא בושי רעשידיי רעד
 ,ןסור ,ןקַאילָאּפ ,ןשטייד) רעקלעפ ערעדנַא יד ןענעז סע יװ ןוא ןענעק סע יװ
 .(ערעדנַא ןוא עשירייא

 ינוא יד ,ןלױּפ ןופ ןדיי יד יו שרעדנַא רָאג ןבעל דנַאלשטייד ןופ ןדיי יז
 ,רעדנעל עשיבַארַא יד ןופ ןדיי יד יו שרעדנַא ךיז ןבעל ןדיי עשירַאג

 עקיטרַאנגיײא עסיוועג ןבָאה ןדיי עלַא זַא ןגָאז טשינ ךיוא טנעק ריא
 ןעמ ןעק יצ .ןיינ .ןענעקרעד ןעזסיוא ןופ ייז ןעק ןעמ עכלעוו טיול ,ןכירטש
 -עניםעלרַאה ןיא םורַא ךיז ןעיירד עכלעוו ,עצרַאװש יד ןשיװצ זַא ,ןגָאז ןעד
 ?ןדיי ןייק טשינ ןעמ טניפעג לַאטרַאווק-רעג

 ,ןדיי עצרַאװש ןפערט טעוװ ריא ןוא עגָאגַאניס רעד ןיא ןירַא טייג
 רעּפוק ןופ יװ בייל רעייז ןיא ןענעז עכלעוו עלַא יד זַא ,ריא טניימ יצ

 .ןדיי ךיוא ייז ןשיוװצ ךיז ןעגיפעג סע .ןיינ ?רעבַארַא סיוכרוד ןענעז ןסָאגעג
 -ןייה זיב וליפא ,ןכעל ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןיא רעבָא ןָאנבױא םעד

 -נעל עשיעּפָאריײא-חרזמ יד ןופ ןדיי יד ןענעז ,עטסקידװעעזנָא יד ,גָאט ןקיט
 .רעד

 .רעקינייװ ייז ןרעו טציא
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 7 ק ס ני גר עש טַאק .ש

 'רעבָא --- וצ טשינ ןעמוק עיינ ןייק ,טּפָאטשרַאפ זיא לַאװק-חרזמ רעד

 .תורוד ע יי נ ןעמוקעגפיוא ןענעז ןטַאטש יד ןיא

 ,טַאט םוצ ךיוא ןוא טרָאװ םוצ טציא ןעמוק יז

 א

 -ָאגַאניס ןיא רָאי ןיא לָאמ ןייא טרָאפ רעדָא טייג דיי ַא ןעוו וליפא ---

 ַאר ַא ןריניפעד רימ רַאפ טוװורּפעג טָאה --- דיי ַא ןיוש רע זיא --- {ײרַא עג

 סייוו ןעמ --- ןטַאטש יד ןיא דיי ּפיט רעיינ רעד סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,יַאב

 םיא ןעגנונעפָאה ןַארַאפ ןענעז סע .ןעמוקוצ םיא וצ ןעק ןעמ .סערדַא ןייז

 .שרוש םוצ ןדניבוצ רעקרַאטש

 געװ םעד טעװעמַאהרַאפ ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוטכיר עזעיגילער יד ןבָאה

 טשינ רעדייל ןענעז עכלעוו עטרילימיסַא יד ןופ טייקשידיי ןופ ףױױלטנַא ןופ

 ןטַאטש יד ןיא ןַארַאפ לָאצ רעניילק ןייק ןיא

 םולש סױרַא ךיוא םערָאפ רעשירעלטסניק ַא ןיא טגנערב קנַאדעג ָא-םעד

 -רעטשעצ ַא ןופ סרעיוב יד; קרעװ טכעלטנפערַאפ טשינ ךָאנ ןייז ןיא ׁשַא

 רצ ךָאד טמוק ,רעטרילימיסַא ןַא ןצנַאג ןיא ,רוד רעטרעפ רעד .*טלעוו רעט

 יד ףיוא םעלבָארּפױדיי רעד טימ ןָא ךיז ןפערט ייז לייוו טייקשידיי וצ קיר

 .ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק עטײרפַאב יד ןיא ןוא ,עּפָאריײא ןופ רעדלעפטכַאלש

 ?עטרילימיסַא שילגנע רָאנ ןדייר עכלעוו ןדיי עלַא ןענעז יצ

 יָאי :טגָאזעג קפס ןָא ןדיי ךס ַא ןטלָאװ קירוצ ןרָאי טימ

 !ןיינ :קפס ןָא ךיא גָאז טציא ןוא --- ןטייצ עיינ

 רעדָא שידיי ןדייר טשינ ןוא ,דיי רעסייה ַא ןוא ,דיי ַא ןייז ןעק ןעמ

 .שיערבעה
 סיוא ןרעו וצ עקידנדייר-שיערבעה-שידיי-טשינ יד רַאפ רעבָא הנכס יד

 .ערעסערג ןענעז ןדיי

 זיא שידיי טדער סָאװ רעד :טריניפעד טָאה ,ךיז טכוד ,ןַאמרעקוצ ךורב

 .דיי ַא ןייז ןעק ךַארּפש רעדנַא ןַא ףיוא טדער סָאװ רעד ,דיי ַא

 !ןדיי עקידנדייר-שידיי לייט םעד טָא טימ עקַאט סע טלַאה עשז יװ זיא

 ערעייהעגמוא םויה דע טפַאש ןוא ןפַאשעג טָאה סָאװ לײט ם ע ד טימ

 ?קלָאפ ןשידיי ןרַאּפ ןטרעוו
 !העּפשה רעייז זיא קרַאטש יו

 ?ןביירש לייט יװ ,טדער ןעמ יװ טכעלש ױזַא עקַאט סע טלַאה

 "גוא ןיא הפוקת רעטנַאסערעטניא ןַא ןופ העיקש רעד ייב רימ ןעייטש

 ?ןבעל רעזד
 = א

6 

 בקעי ר"ד טָאה ,קנַאדעג ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ עיצקעל ןייז ןיא

 סָאװ ,רעלעט ,טנעדוטס .ןשידיי ַא םענײא ןגעװ טלייצרעד יקצַאש
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 דו ב ל מ ַאז

 ערעטלע ןַא יװ קידנקוקוצ ןבירשעג קירוצ רָאי טרעדנוה ַא טימ טָאה

 יד זַא ,רעכיז זיא רע זַא ,סטכַאנוצ קיטיײיררפ טכיל טשטנעב יורפ עשידיי

 ןָאדרָאג .ל .י ךיוא ...טכיל טשטנעב סָאװ ןדיי ייב עטצעל יד ןיוש זיא יורפ
 רעטצעל רעד ןיב ךיא, :ןפורעגסיוא "למע ינא ימל, ןרעטיב ןייז וצ טָאה

 .."שיערבעה טביירש סָאװ טעָאּפ

 ...טכַארטעג ייז ןבָאה ױזַא

 ...טכַאלעגוצ טָאה עטכישעג עלעמַאמ יד ןוא
 ערעסָאװ א טימ טָאה ןאהאק .בא זַא ,ךָאנ וצרעד ןענָאמרעד ןעמ לָאז

 רשפא ,רשפא טעװ שידיי זַא ,טעדנירגַאב *ךעלטפַאשנסיװ, קירוצ רָאי 0

 .ןוא ,רָאי 25 א ךָאנ ןבעל

 -רעדנַאנופ רוטַארעטיל עשידיי יד טשרע ךיז טָאה רעטעּפש רָאי 25 טימ

 ,טבעלעג

 לסיבַא ךיז טָאה ןטַאטש יד ןיא גנוגעװַאב-רוטלוק עשידיי יד :זיא תמא
 | ,טעשטרָאקעגניײא

 טשינ םעד ןיא ןענעז ,עכעלריטַאנ ץנַאג ,ןעגנוגנידַאב רעסיוא :זיא תמא

 ...רעבָא ,רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש יד קידלוש קינײװ

 ךיז טוט סע סָאװ ןקוקנײרַא ,קיפיונביוא שטָאכ ,טשרעוצ רימָאל רָאֵנ

 רָאלק םייב ןייטשרַאפ וצ ןבעג רעסעב זדנוא סע טעװ רשפא .ןבעל ןשידיי ןיא

 ;ןינע רעזדנוא ןכַאמ

 ןדיי לייט יוװ ,טייקיבייא ןייק טשינ זיא קרָאי-ינ ןיא דיַאס-טסיא יד

 -יינ ןופ ןלייט עסיורג טניוװעג טנגעג םעד ןיא ןבָאה לָאמַא ,טניימעג זבָאה

 יתב ,ןעגנוטייצ ,ןלוש טעדנירגעג ,טיובעג ךיז ןעמ טָאה ָאד .ןדיי ענעמוקעג

 ערעדנַא ןוא ןגַאלרַאפ ,ןענַארָאטסער ערשכ ,ןעגנולדנַאה-םירפס ,םישרדמ

 ,סעיצוטיטסניא

 -יא ןיא טרירטנעצנָאק ןדיי ךיז ןבָאה ױזַא ,קרָאי-ינ ןיא יװ ױזַא ןוא

 ,טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןלַאטרַאװק ענעג

 טעמכ טעטש עלַא ןיא "סדיאס טסיא, עשידיי יד ףיוא ןיוש ןעניוװ טציא

 ןענעז ןדיי קינייוו ,עצרַאװש ,רענַאקירָאטרַאּפ ,רענעילַאטיא :ערעדנַא

 טשינ יו סעּפע .ןטפעשעג עשידיי יד רָאנ ןבילבעג ןענעז סע .ןבילבעג טרָאד

 .סעיצקַאדער יד ןבילבעג ןענעז טרָא רעייז ףיוא

 ןיא (ןגיצעגרעביא) טפומעגרעכירַא ךיז ןבָאה רעניוונייא עשידיי יד

 ףיוא ןיוש ךיז ןעניפעג סעיצוטיטסניא עשידיי לייט .ןלײט-טָאטש ערעכייר
 רעד ןופ ןעמונעגטימ טשינ טָאה ןעמ .וינעווע רעטפניפ רעטסכייר רעד
 -ַאעט ,לוש יד טשינ ךיוא רָאנ ,לבעמ עטלַא סָאד רָאנ טשינ דיאס-טסיא
 ,,,םינינמ יד ,םישרדמ יתב ,סרעט

 יז ,טנגוי ששידיי יד טּפַאכרַאפ טָאה רוטלוק רענַאקירעמַא עכייר יד
 ןסינעג ןטלַאטשנַא-רעל יד ןיא רעדניק ערעייז טקישעג ןרעג ןבָאה ןרעטלע
 ,תעדה ץע ןֹופ
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 יק סנ יג ר עש טַא ק .ש

 רעטײוװצ רעד ןוא לייט ַא רַאפ טסַאלַאב ַא ןרָאװעג זיא טייקשידיי
 ,הנכס רעד ןגעק ןרעצנַאּפרַאפ וצ ךיז ידכ ןָאטעג קיניײװ טָאה לייט

 ,טייקיסעלכאנ :רקיע רעד .לָארטּפױה יד ָאד טליּפש רעטלע רעד טשינ
 .עיניל-טנָארפ רעד ןופ ךיז ןעיצקירוצ --- ןוא טייקנסירעצ

 טּכַאמרַאפ לָאמ ןטייווצ םוצ זיא סע ןעוו קרָאי-וינ ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 ,*לַאנרושז ןגרָאמ, רעד ןרָאװעג

 ?ןכַאמרַאפ טפרַאדעג גנוטייצ עקירָאיֿפ0 יד ןעמ טָאה
 !ןייג :לָאמ טנזיוט

 ךָאנ וצרעד ןוא טַאהעג גנוטייצ יד טָאה רענעייל טנזיוט 20 רעביא
 "ער עקידנעמוקנָא-יײנ יד בילוצ --- רענעייל עריא טייקכעלגעמ עקידרדסכ ַא
 .ןרעמרַאפ וצ --- םיטילּפ עזעיגיל

 טָאה ןסנָאנַא ךיוא .עטנוזעג ַא ןעוועג זיא ,טפַאשרענעיײיל יד ,עזַאב יד
 .טַאהעג גנוטייצ יד

 -- נוף  -
 -ַאפ ךעלרעדיוש ַא ןעוועג גנוטייצ רעד ןיא טײקשיטַאבעלַאב יד זיא

 ןטלַאהוצפיוא ריא ןפלָאהעג טשינ ךיוא תורצוא סחרוק ןטלָאװ .עלַאט

 -גָאט עשטייד ןוא עשינעילַאטיא ,עשיליוּפ יו קוק ַא טוט ןעמ ןעוו ןוא
 ייב ןוא טַאמרָאפ ןבלעז ןיא רעלוגער ןעניישרעד ןטַאטש יד ןיא ןעגנוטייצ
 -- עשידיי יד יו ,שזַאריט ןרענעלק ַא ךס ַא ייב ןוא ןסנָאנַא רעקינגיײיװ

 ;טיירש ,ץרַאה סָאד טסייר

 -כיֹוו ַאזַא ןבָארגרעטנוא טזָאלרעד ןעמ טָאה סָאװרַאפ ,סָאװרַאפ ---
 ?ןבעל ןשידיי ןיא עיציזָאּפ עקיט

 -יטציא יד ןיא ךיוא זַא ,ךָאנ טסייוו ןעמ ןעוו ץרַאה סָאד טסייר'ס ןוא
 .ערעסעב ךס ןייק טשינ טפַאשטריװ יד זיא ןעגנוטייציגָאט ייווצ עק

 "עג ןטסילַאנרושז ,רעביירש ןבָאה ,ןלױּפ ןיא ,ךיז ךיא ןָאמרעד ,לָאמַא

 טשינ ןעגנוטייצ עטוג ןענישרעד ןענעז .דנַאל ןופ חטש ןצנַאג ןרעביא טניוװ
 ,גרעבמעל ,קָאטסילַאיב ,ענליוו ,שזדָאל רָאנ טָאטשטּפױה רעד ןיא רָאנ

 יָאֹּפ ערעייז טימ ןריצלָאטש טגעמעג ןבָאה רעטרע ערעדנַא ןוא ענדָארג
 | .סעיציז

 "וינ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עלַא טעמכ ןעניוװ ןטַאטש יד ןיא

 ,(ןטנגעג-רעמוז יד ןיא ןעניוװ עכַאװש ןוא עקנַארק יד רָאנ) .קרָאי
 -עקַא ףיוא סעלעשזדנַא סָאל ,עיפלעדַאליפ ,טיָארטעד ,ָאגַאקיש ןטרַאװ

 טרָאד ןעק ןעמ .ןרָאטַארטסינימדַא ,ןטסילַאנרושז ,רעביירש עטוג ףיוא ,רער

 .ןעגנוטייצ-ןכָאװ עטוג ןבעגסורַא תוחּפה-לכל

 טימ טימ ןעמענ ןוא ןרָאי ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ געט יד .ןעמ טרַאװ

 | .ןטייקכעלגעמ עטסעב יד ךיז

 יךוב עשיערבעה ,עשידיי סָאד ןפיוקרַאפ וצ םינלעב ןייק ָאטשינ

284 



 1 ו ב ל ס ַא }

 ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו סענישַאמ רועיש ַא ןָא םורַא ןרָאפ דנַאל ןרעביא
 ןייז ייב רעגריב םעד טזייוו ןעמ ,ןפיוקרַאפסיױא ןוא ןעגנולעטשסיוא-רעכיב
 יַארּפ יד ,ןטייקכעלגעמ עלַא םיא טיג ןעמ .סעבַאגסיוא עיינ ןוא עטלַא בוטש
 ,ןטפעשעג עטוג ןכַאמ ןגַאלרַאפ יד ןוא עטסכעלגעמ סָאד טוט עדנַאנַאּפ

 -בַא רעבָא .רערעוװש ךס ַא ,ךס ַא זיא ךוב ןשידיי ןטימ זַא ,סייוו ךיא
 .ןענייוו ערעדנַא יו ,זָאלסגנונעפָאה טשינ טולָאס

 ןשילגנע ןפיוא ךיוא טקריװעג טכעלש ןבָאה עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר

 רָאנ טשינ רעטַאעט עשידיי סָאד ךיוא טנעקעג ןעמ טלָאװ ךָאד .רעטַאעט
 .ןרעסעברַאפ ,ןרענייפרַאפ רָאנ ,ןטלַאהרעד

 ...טלָאװעג טלָאװ ןעמ ביוא זַא ,סע טסייה
 ןיא סיוא ךיז ןבעל ןוא ןדייר בושי ןשידיי ןופ ןלייט עסיורג רָאג .ָאי

 ןרעטיירבסיוא וצ ךַאז יד תונשקע ,ויטַאיציניא רעבָא טלעפ סע .שידיי
 ,ןריזירַאלוּפָאּפ ,ןפיטרַאפ

 -לצזַא טַאהעג רוטלוק עשידיי יד טָאה טציא יװ טשינ לָאמנייק ךָאנ
 -עטניא עשידיי:שילגנע יד ןשיוװצ דָארג יװ ,ןשטנעמ-ביול ,רעגנעהנָא עכ
 ,ןלַאוטקעל

 ,ץנעגילעטניא עשידיי-שידי ןַארַאפ קינייו רעדייל רעבָא ןענעז סע
 ,ןצונסיוא טייקכעלגעמ יד לָאז עכלעוו

 ,שילגנע ןיא רוטלוק עשידיי עכייר ַא ןטַאטש יד ןיא ףיוא טמוק סע
 ,טייקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד ןעקנעש גנוניישרעד יד ףרַאד ןעמ

 ןָא ןוא ןלַאנרושז עקיטכיוו ,ןעגנוטייצנכָאװ עשידיי-שילגנע רעקילדנעצ
 -יישרעד רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק ןוא ןכעלטפַאשנסיװ ןופ רעכיב רועיש ַא
 .ןענ

 -כיר ףיוא סע ןריפ רָאנ ,גנוניישרעד ַאזַא ןעמ ףרַאד ןרעױדַאב טשינ
 ,ןגעוו עלַאנָאיצַאנ עקיט

 רעטש ןייק טשינ זיא שילגנע ןיא טעברַא-רוטלוק עטוג עשידיי ,עתמא
 ,רָאטקעס-שידיי ןופ גנופיטרַאפ ןוא גנוריזיוויטקַא ,גנורעטיירבסיוא רעד וצ

 -צלעמש ןרַאברעדנוװ ,ןסיורג םעד ןיא םַאנסױא ןייק טשינ ןענעז ןדיי
 ,ןטַאטש יד ןיא רדסכ טריסערגָארּפ סָאװ רוטלוק רעכייר רעד ןופ ןוויוא

 םוצ ןעמוק ןוא ןקורד ,ןענרעל ,ןביירש ,ןדייר ןכַארּפש רעקילדנעצ ףיוא
 .םיטבש ןוא רעקלעפ ענעדיישרַאפ ןטַאטש יד ןיא קורדסיוא

 -יימָעגלַא רעד ןופ טקריװַאב ןרעוו ייז סָאװ ךעלריטַאנ יװ רעמ זיא סע
 ןטרַאד ןוא ךיז ןעניפעג ייז רעכלעוו ןיא טלעוו רעיינ רעד ןופ ,רוטלוק רענ
 ,ןסַאּפוצ ךיז

 יז זַא ,ןעניימ גנַאגרַאפ ןטימ ןבעל עכלעוו ,רוד ןרעטלע ןופ לייט ַא
 שכלעוו ןטייקכעלגעמ עיינ יד ,טשינ רעבָא ןעעז ייז .גנַאגרעטנוא םוצ ןעייג
 רעלַאנָאיצַאנ רעייז רַאפ ןעגנוגנידַאב עיירפ ,עיינ יד ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה
 -גַאגרַאפ ערעייז ןופ דוי לש יצוק ַא ףיוא ןטערטּפָא קידנליו טשינ ,רוטלוק
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 'ס ס ניי ג ר עש טַא ק .ש

 עיינ יד ,עקידנפַאש:יינ סָאד ייז ןריגענ --- ןעמייה עטלַא יד ןיא ןרָאי ענעג

 | יי .טייקכעלקריוו

 -קעלעטניא רענַאקירעמַא רעד ןופ לייט רעסיורג ַא סָאװ טשינ ןעעז יז

 | :טעז טלעוװו רעלעוט

 "ַאנ יד ןופ ןרוטלוק יד ףיוא רוטלוק רענַאקירעמַא רעד ןופ םתוח רעד

 .קידנקריוו ,ןסולפנייא יד ,עלַאסָאלָאק ןענעז דנַאל ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצ

 קינײװ טשינ ,ןרָאי ןופ גנַאג ןיא ןדניוװשרַאפ גנוקריוו רעד טָא רעטנוא

 .ןרוטלוק ערענעלק יד ןופ ןטײקיטרַאנגײא

 ןרוטלוק ערענעלק יד סָאװ געוו ןרעווש ןופ טַאטלוזער ןיא טמוק סָאד

 ג נג ַא ג ר ע ב י א ןיא -- טגָאזעג רעסעב ,גנַאג ןיא ןכַאמוצכרוד ןבָאה

 .רוטלוק ,רעקידשרעדנַא זייוולייט קיטייצכיילג ,ןוא רעטפיטרַאפ רעייז וצ

 טינ זיא טײקיטרַאנגײא רעלַאנָאיצַאנ רעטפיטרַאפ וצ גנַאגרעביא רעד

 .רעטכייל ןייק

 סָאװ ץנעגילעטניא יד זיא סע קידנפמעק יװ רָאנ ךיז טעדנעװ סע

 ןופ ןטיהוצסיוא טייצ:-סגנַאגרעביא רעד ןיא רוטלוק רעייז ידכ ,ןסַאמ יד טריפ

 .ןעגנולסיירטעצ עטסנרע

 ןיא תוחוכ-סקלָאפ ןוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ רַאוװורעזער רעד

 .רעקיטרַאנדיײשרַאפ ןוא רעסיורג ַא זיא ןטַאטש יד

 רעשידיי רעד ןופ טייצ-סגנַאגרעביא יד ךיוא ןלעװ ייז זַא ,ביולג ךיא

 .גנַאגפיוא םעיינ ַא וצ ןעגנערברעד ןפרַאד ,גנולקיװטנַא-רוטלוק

 486ו



 דלַאוונרעפ ויב דלַאװנרעּפ ןופ

 ןייק טינ טרָאד סע טָאה רע .קרָאי-וינ ןייק ץרַאה סָאד טיצ טשרעוצ
 -ַאב ןייק טינ וליפא ביוא ןוא ?טײלסדנַאל ןייק ,עטנַאקַאב ןייק ,שטָאב ןיזוק
 ,ןדיי ןָאילימ ייווצ רעביא ןַארַאפ טָאטשנזיר רעד ןיא ךָאד ןענעז --- ,עטנַאק

 לָאז סע רעוו ...?ןרַאּפשוצוצ ןעמעוו וצ ןעניפעג טשינ ןעד ךיז טעװ ,וברי ןכ
 ?הרצ-תע ןַא ןיא טנַאה ַא ןעגנַאלרעד

 יד ןוא ןָאסדָאה ןופ ןגערב יד וצ ןָא ןעמוק *סיּפיד , רעטנזיוט יד ןעוו ןוא

 ,םכילע-םולש ןטיירב םעד ּפֶא יז טיג עוטַאטס-סטייהיירפ עטנַאקַאב-טלַא
 :טנורגרעטניה סקרָאי-ינ ןקערש וצ ןָא לָאמַאטימ רעבָא טבייה

 ןלענישַאמ ןיא לכלייט ַא ןעמ טרעװ ךָאנרעד .סרעצַארקנקלָאװ עקיזיר
 ןעמ טניפעג .ןעניפעגוצסיוא ייז רעווש זיא ,דניירפ ןכוז ןעמ טווורפ .ָאּפמעט
 ...ָאטינ ייז ןענעז --- סיוא ייז

 ַא ןעגניד וצ ףיוא .ןציז טינ גנַאל וצ ךיז טליוװ לעטָאה-*סַאיַאה , ןיא
 .טכַארבעגטימ קינײװ וצ ןעמ טָאה ןבעל םוצ ןוא הריד רעד וצ ןוא הריד

 ..יקינייוו ןופ רעקיניײיװ ןטלעז טינ

 קרָאי-ינ רעקינָאילימ טכַא רעד ןיא :זיא סָאד ךעלדנעטשרַאפמוא יװ ָא

 ןלױּפ ןיא ץעגרע לטעטש ַא ןיא יװ רעמַאזנייא ,רעטנלע ןעניפעג ךיז ןעמ ןעק

 ,עינעמור ןיא יצ

 ,טנויטבמס .טעברַא ,טבעל .טכָאק םורַא רעד ןוא

 םעד וצ .טעטילַאיצעּפס רעד טיול טעברַא ןעניפעג ךיילג ןעמ ןעק ןטלעז

 טרעדָאפ -- טעברַא ַאזַא ןיוש טגירק ןעמ ןעוו ןוא דלודעג ןבָאה ןעמ ףרוַאד
 -- םייה רעד ןופ טכַארבעג טָאה ןעמ עכלעוו ןשינעטנעק יד טינ ךיוא סע
 סע טייברַאפ ,ןבעגעגנײרַא ןענישַאמ ןיא המכח רעייז ןכָאה ןשטנעמ עגולק
 -יטסייג ןוא עשיזיפ ,סיפ ןוא טנעה עכעלשטנעמ טייקזיצערּפ רעמ ךָאנ טימ
 ,גנוגנערטשנָא עק

 ןפיוא ןרָאפוצסױרַא ןגַאלשרָאפ יד ןופ טּכַאלעג "ענירג, ןבָאה טשרעוצ
 ,םרַאפ ַא ףיוא ןענעדרָאנײא ךיז ,ףרָאד

 ןרעוו וצ טלגָאװרַאפ ידכ ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב םעד וצ ---
 ?רעניה ןעוװעדַאה ןוא רעיוּפ א ןרעװ רָאג רעטלע רעד ףיוא ?ףרָאד ַא ןיא
 ?ןגייל טוג ןלָאז רעניה יד ןטיח וצ ןוא רעייא ןפיוקרַאפ

287 



 ּיק םס נו ג ר ע ש ט ַא 2 / (ש

 ןבָאה ןרעגַאל ערעדנַא ןופ ןוא ןעכנימ ייב דלַאװנרעפ ןופ סיּפ-יד יד
 ,טלעטשעגרָאפ שרעדנַא רָאג ,רָאג ךיז

 .ןרעוו טניוװעג ןעק ןעמ סָאװ וצ ןרעוו טוװװרּפעג טינ לָאז ןעמ רָאנ
 .ןבעל סָאד לָאמטפָא טעוועריק סע ךעלרעדנווו יו
 "רךַאפ רעד ךיז טניפעג קרָאי-ינ ןופ (שטָאק) רַאק ַא טימ ןרָאפ העש ַא

 .ור ע 9 ד ווו בושיירעמ
 ןסיה רע טעװ שטייז ףיוא טרָאװ סָאד ןצעזרעביא טעװ ריא ביוא

 .(םינימ-ןעמולב ליפ יד ןופ ענייא זיא ןרעפ) .ד ל ַא װ נ ר ע פ ךעלטקניפ

 -עגסױרַא ָאקּפוּפ םייח דניירפ ןיימ טימ ךיא ןיב גָאט-תבש ַא ןיא ןוא
 -סעווש ןייז םרַאפ ַא ףיוא טבעל סע ווו ,קרָאי-וינ ייב דלַאװנרעּפ ןייק ןרָאפ
 "עג ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ָאקּפוּפ עלחר עטרבח ןיימ ןוא ,ההּפשמ-רעט
 .ַאטעג רענליוו ןיא ןעז

 -עמ) ןַאמ ריא ,ענליוו ןיא ןרערעל עטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא ָאקּפוּפ עלחר

 ןעוו ךיז ייז ןבָאה .טעטיסרעווינוא רענליוו ןיא טנעצָאד ַא ןעוועג זיא (ןיזעל
 טימ ?יירעמרַאפ טימ זיא סע ןעוו ןעמענרַאפ ךיז ןלעװ ייז זַא ,טלעטשעגרָאפ
 --- ?תופוע ןעוועדָאה

 ןוא -- ןעמ טגניז לדיל ַאזַא ,טרָאפ ןעמ ןגָאװ ַא רַאפ סָאװ ףיוא רָאנ

 -עגרַאפ ןבָאה ןוא טבעלעגנייא ךיז ןבָאה ןלַאוטקעלעטניא עשידיי עדייב יד

 ןיא ייז ןבָאה ךימ ךיוא .םורַא ייז טלגניר סָאװ טלעוו-רעניה רעד ןופ ןגינ

 יד טימ טנעקַאב סָאװטע ךיז בָאה ךיא זַא ןוא ...ןגיוצעגנײרַא טלעוו רעד
 -קנעב ַא ןעיָאנ ןביוהעגנָא סנטײצַאב ןיוש רימ ןיא טָאה -- ,רעניה רעטנזיוט
 טָא ןגעוו לסיבַא ןעקַאב ךיא ןעוו ןדירפוצ ךיא ןיב רעבירעד ...ייז וצ טפַאש
 .רענעייל עניימ ךיוא טלעוו רעד

 טנזייט סקעז ןבָאה ןעמ זומ ,םרַאפ-רעניה ַא ןופ ןבעל ַא ןכַאמ וצ ידכ
 -עיצעּפס ןיא ןריובעג רעייז ןופ גָאט ןיא םרַאפ ןפיוא ייז טגנערב ןעמ .רעניה
 וצ ןָא יז טבייה ,טלַא םישדח סקעז טרעװ ןוחה ַא ןעוו טשרע .ןעלטכַאש על

 ןוא םישדח 15 זיב 12 ןופ רעייא טגייל יז .ךיז טגייל יז --- ,הסנרּפ ןבעג
 זיא שיילפ רעייז ,תמא ...בצק רעד טרַאװ סע ,ןייז לחומ ריא ןעמ טעב ןַאד

 רעבָא ,(...ןגייל טינ ךיז ןרָאט רעניה עטמעטַאב) עטמעטַאב קרַאטש ןייק טינ

 ...ןסעפיוא ךיוא סָאד ןלעװ טיײלעמערָא

 -יגער רעד ןופ טַארַאּפַא רעשינכעט ןוא רעכעלטפַאשנסיװ רעצנַאג ַא

 -טַאר ,םיריוטקָאד-רעניה :סרעמרַאפ יד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ טייטש גנור

 "ריפ רעקילדנעצ ןוא רעכיב עלעיצעּפס ,ןלַאנרושז-שדוח ןוא -ןכָאװ ,'דעבעג

 -נַא ןוא זײּפש ,ןענישַאמ עטרעסעבעגסיוא ,עיינ גָאט ןדעי רָאפ ןגייל סעמ

 | .טכוצ-רעניה רַאפ ןעגנוטכירנייא ערעד
 ןבעג לָאז יז רָאנ יבַא --- ?!ןוה רעד --- טיײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג יד;

 טנזיוט סקעז ןבָאה ןרעפדווו ןיא סָאקּפוּפ יד ייב זַא ןוא .רָאי ַא רעייא 180 יד

 רעד זַא ,סע טסיײה ,רעייא ץוט טנזיט 53 1952 ןיא ןבעגעגסױרַא רעניה
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 ח 3 2 3 8 ז

 .ןבעגעגנייא ךיז טָאה רָאי ַא ןוה ַא ןופ הסנכה רעלָאד ןייא ןבָאה וצ ןַאלּפ

 .רעניה רעמ סָאװ ןבָאה וצ ידכ ץלַא ןעמ טוט רעבירעד

 ןעמ ןוא "עיזיוויד-רעניח , ַא וצ ןיירא ךימ טריפ ןיזעלעמ דניירפ רעד

 ןסייוו ןופ סיוא ךיז ןלייט סע יװ ןעזרעד וצ יקב רעסיורג ןייק ןייז טינ ףרַאד

 -וינעגנייא ןענעז ךעלעּפעק יד ...ךעבענ עקנַארק רַאּפ ַא םיסרעניה ןקידרעפָאה

 ,קיסַאלביזָאר זיא ןעמַאק יד ןופ רעייפ רעד ןוא ענעשָאלעגסיוא ןגיוא יד .טער

 ןײרַא ליומ ןיא סָאװ ןעמענ ייז סָאװ םיוק-םיוק

 -יה :טריזילַאנגיס רעגייז רעשינַאכעמ רעד .רעדורעג ַא טרעוו טָא ןוא

 רעגנַאל-לָאמש רעד ייב טייטש עדַאגירב עצנַאג יד ןוא !הליכא רעד וצ רענ

 -שגוצ לעיצעּפס ,עקנישירפ טגנַאלרעד לענישַאמ יײז טרעװ סע וו עטירָאק
 לָאז גרַאװנסע ןיא זַא ,ןָאטעג ץלַא ןיוש ןֿבָאה ןטנַאקירבַאפ יד .זײּפש עטכיר

 עג ןוא טפַאהרַאנ ןייז לָאז זיּפש סָאד זַא ,ןענימַאטיװ גונעג ןעניפעג ךיז

 יז ןלעוו ?ןסע טוג טינ ןלעװ רעניה יד זַא ,ןעמ טוט סָאװ לייוו --- ,קַאמש

 ,רעייא רעקיניײװ ןבעג ךָאד

 סָאװ --- עדַארַאּפ- סע יד קידנעזוצ ךיא טכַארט -- דָאש ַא ,דָאש ַא --

 .רעייא ןייק טשינ ןגייל ןשטנעמ

 ןוא טגרָאזַאב ךעלרעטָאפ ױזַא ןרעװ שכלעוו רעניה יד אנקמ ןיב ךיא

 טינ יז ןופ רעו טסע הלילח רעמָאט ,רעצ ליפיוזַא ייז ןופ טָאה ןעמ סָאװ

 טייז רעד ףיוא זיא רעמרַאפ רעד סָאװ אנקמ ןיב ךיא .גונעג טינ רעדָא ,טיג

 -יה עקיזיר יד ןיא םולש ןשרעה לָאז סע זַא ,טעז ןוא רעניה עכַאװש יד ןופ

 יו .רעביטש-רעג

 ןלָאז רעניה יד טדנעװעג זיא גרָאז ןייז ןיא רָאנ זַא ,סייוו רעמרַאפ רעד

 ןבעל םענייש ַא ןכַאמ ןלָאז עילימַאפ ןייז ןוא רע ךיוא ידכ .טוג ןבעל ךיז

 "ַאקָאװ ךיז ןעמענ רעניה יד סָאװ ןדירפוצ רעמרַאפ רעד ךיוא זיא רעבירעד

 הלחמ ַא טעָארד סע רעדָא טנוזעג טינ הלילח ןוה ַא טרעוװ רעמָאט ןוא ,עיצ

 .ןקָאּפ -- ןעלטימ עשיניצידעמ טיירגעגוצ ןיוש ןענעז -- הנחמ רעד ןיא

 ,דנַא"א ןעגנוצירּפשנייא ענעדישרַאפ

 :רענעייל יד ןופ הלאש עגולק ַא ןייז תמאב טעוו'ס

 רַאֿפ םוצ ךעלעדניה יד ןריובעג ןופ גָאט ןיא טגנערב ןעמ ביוא ---
 -ַאב ַא) ךעלעדניה יד ןריצודָארּפ סָאװ רעמרַאפ יד ןענעקרעד ױזַא יו ,יועמ
 ?הבקנ ַא רעוװ ןוא רכז ַא זיא'ס רעוו (טעטילַאיצעּפס רעדנוז

 -ַאי רָאנ ןוא ,ןטסילַאיצעּפס ןַארַאפ ןענעז ,סױרַא ךיז טזייוו ,םעד ףיוא
 -רעטנוא ןופ -- | ס ק ע ס ןופ דוס םעד ןסייו יי ז רָאנ סָאװ ,ױענָאּפ
 ,רעניה-תובקנ ןוא רענעה:םירכז יד ןריובעג םייב ןדייש

 ןרירוקנַאק ,הסנרּפ רעד ןופ ךייר-ןייטש ןענעז רענָאּפַאי יד ,רעסקעס יד
 .טינ ןעמ ןעק ייז טימ

 ;ךָאנ ךַאז ןייא --- טלעוװ-רעניה רעד ןיא טוג ןעוועג ןיוש טלָאװ ץלַא
 ,,,םינ יז ןבָאה םלוע-תיב ןייק
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 יק סני גר עש טַא ק .ש

 3) דנַאלנייװ טָאטש רעד ןופ טנגעג יד טכוזַאב ךיא בָאה ןרעפדווו ךָאנ
 ןטסינָאלָאק עשידיי עטסטלע יד ךיז ןעניפעג סע ווװ (קרָאי-וינ ןופ ןרָאפ העש
 .א"קיי רעד ןופ טריזינַאגרָא עקירעמַא-ןופצ ןופ

 .רעמרַאפ עשידיי טרעדנוה ייווצ טימ טנזיױט ָאד ךיז ןעניפעג טציא
 רעלטעצַאק ,רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג ןענעז טפלעה ַא עכלעוו ןופ ,תוחּפשמ
 ,שנעבילכרַאפ סָאטעג ןופ ןוא

 -ניא ןצנַאג םעד ןוא בוטש ענעגייא ןַא ךעלריטַאנ טָאה החּפשמ עדעי
 -ַאב ןעמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןענעדרָאוצניײא ךיז ,טכוצ-רעניה רַאפ רַאטנעוװ
 -ץגטימ טינ עמוס יד טָאה רעניק טעמכ .רעלָאד טנזיױט 25 ויב טפרַאד
 טימ גנוריגער יד ןוא א"קיי יד ,םיבורק ןפלָאהעג רעבָא ןבָאה סע .טכַארב
 ןפיוק ןענעק טינ לָאז ןעמ סָאװ טקודָארּפ ַא ןַארַאפ ןעד זיא --- ןוא תואוולה
 ?טידערק ףיוא

 רענליוו עניימ ןופ סמרַאפ יד ןכוזַאב וצ ןגינעגרַאפ ַא טָאהעג בָאה'כ
 "דרעווס ערימ ,(ןרעצנעט-דניק-רעדנווו עקילָאמַא יד) סעכייד עיסומ .סעטרבח
 -ילדנעצ ןוא שטיווערוג ,ןַאגַאק ,רעדייב ,לעדאנ םירבח יד ןופ ,אדיורב-ןעל
 המחלמ רעד ךָאנ ןוא המחלמ רעד ןיא ןפָארטעג בָאה ךיא ןעמעוו ערעדנַא רעק
 .ןגעוו-רעדנַאו ענעדישרַאפ ןיא

 טייהרעמ יד ,(שטָאק) רַאק ןייא סנטסדנימ ןבָאה זומ רעמרַאפ רעדעי
 הרוחס יד שטָאכ) ,ליבָאמָאטױא ןרעסערג ַא ךיוא רַאק ַא וצ רעבָא ןבָאה
 .(ןעמענּפָא ייז וצ ןעמ טמוק

 רַאפ עיזיוועלעט ,עמיורעג ,עקיטכיל ,ןרעדָאמ טיובעג ןענעז רעביטש יד
 רַאפ ץנערעפנָאק ןיימ ךָאנ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןוא .טלעוו רעד טימ ייז טדניב
 ןדירפוצ יו ר ע מ  ןענעז ייז זַא ,טליפעג ךיא בָאה ,טסעומשעגכרוד ,ייז
 .ןעמונעגפיוא טלַאק ייז טָאה קרָאי-וינ סָאװ

 וצ ןלעוװ ייז רָאנ .דנַאלניײיװ ןיא ,ןענופעג ָאד ייז ןבָאה טײקמערַאװ יד
 -- .טייקיטסיײג עשידיי רעייז ךיוא ןקיטסעפרַאפ םויק ןלעירעטַאמ רעייז
 בושי ןשידיי םעד רַאפ רָאנ טינ סניוועג רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןייז ייז ןלעוו

 ,ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד ןיא
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 םערַאװ זיא עדַאנַאק ןטלַאק ןיא

 ןשטיװַאר ךלמ רַאפ

 .ןיא עּפָארײא לטרעז סָאד טפָא רעייז טרעהעג עדַאנַאק ןיא בָאה ךיא

 .טלעו רעד ןפ }{ ט כ ע נ רעד
 זיא ,עדַאנַאק ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא דנַאל עטסקידנופצ סָאד

 ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד --- ןכש רעקיטכעמ ריא יו חטש ןיא רעסערג ךס ַא

 יד ןכיירגרעד וצ וליפא טייוו רעבָא ךָאנ זיא עדַאנַאק ןופ גנורעקלעפַאב יד

 ,ןָאילימ 20 ןופ לָאצ

 רָאנ ףרַאד ןעמ ,עדַאנַאק טגָאמרַאפ ןדיירסיוא רָאנ ןעק ליומ ַא סָאװ

 ןעיצ סע ןעמעװ וצ ,ןכש רעד ,לזמ םעד טָאה .ן ע מ ע נ ןוא ןעמוק

 ןרעיוט עריא טלַאה עכלעוו ,עדַאנַאק טשינ ןוא ,ןעמוק וצ עקיליוװ ןענָאילימ

 ,טנפעעצ ךעלטיירב ץנַאג

 ךס ַא ,ךס ַא זיא דנַאל סָאד סָאװ םעד בילוצ ךיוא סיוועג ?תוביס
 טשינ ךיז םעד בילוצ טָאה ןוא טפַאשרעה רעשילגנע רעטנוא ןעוועג ןרָאי
 ,לדנַאה ןיא ויטַאיציניא עטַאוװירּפ יד סָאװ ,ןעלקיװטנַא יירפ טנעקעג

 "עג דיחי ןדעי ָאי טָאה ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ עירטסודניא ןוא הכולמ

 -לוש ךיוא םעד ןיא זיא טַאמילק רעקידנופצ רעד יצ טשינ סייוו ךיא .,ןבעג

 "עג ןריובעג טשינ טלעװ רעד ףױא דנַאל ןייק ךָאד זיא ףוס לכ ףוס ,קיד

 .סעירטסודניא טימ ןוא ערַאבטכורפ ַא ,עטיובעגסיוא ןַא ןרָאװ

 עדַאנַאק ךָאנ זיא ,לעמרָאפ ,תמא .ךיז וצ דנַאל סָאד ןיוש טמוק טציא

 עלַאנַאיצַאנ ןופ ןטייצ ןיא ןוא עירעפמיא רעשילגנע רעד ןופ עינימָאד ַא

 טעטסעיַאמ רעכעלגינעק ריא ןופ ןָאפ יד ךיוה ךיז טױרעטַאלּפ םיבוט-םוי

 סע זיא שיטקַאפ רעבָא ,"ןיגינעק יד ץיש טָאג, ןמיה םעד טגניז ןעמ ןוא

 יַאלרַאּפ ,עטלייוװעג ןוא גנוריגער רענעגייא ןַא טימ דנַאל קיגנעהּפַאמוא ןַא

 .רעזייה עשירַאטנעמ

 .קשח סיורג ןייק טַאהעג טשינ רערעדנַאװ עשידיי ןבָאה עדַאנַאק וצ

 -רעבירַא ךָאנרעד ךיז ןבָאה ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענעז עכלעוו ,יד ןופ לייט ַא

 ןזיװַאב ךָאד ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ןגיוצעג

 רעביא עכלעוו ןופ ןדיי ןָאילימ לטרעפ ַא רעביא דנַאל ןיא ןעלצרָאװרַאפ וצ

 .המחלמ רעטצעל רעד ךָאנ ןעמוקעגנײרַא ןענעז סע טנזיוט 0

 ןענעז םיבושי ןוא טעטש ערענעלק ןוא ערעסערג רעקילדנעצ רעביא
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 יק סנ י ג רעש טַא ק .ש

 רעד ןופ ןעמוקוצנָא ידכ זַא ,ןגָאז וצ גונעג .עדַאנַאק ןיא ןדיי יד טײרּפשעצ
 -וג ַא דלודעג ןבָאה ןעמ ףרַאד געּפיניו טָאטש רעד ןיא לָאערטנָאמ טָאטש
 ןיהַא ןעגנערב ךייא טעװ ןַאב-סערּפסקע רעד ןענַאװ זיב תעל תעמ יירד עט

 ןַא ןיא ןכיירגרעד געפיניוו וצ ריא טנעק ,ךיז טלייא ריא רָאנ ביוא ןוא
 ' .העש 6---5 ןיא ןַאלּפָארעַא

 -ַאק ןופ טעטש ערעסערג ייוצ עטשרע יד ןיא רָאנ ןעוועג ןיב ךיא
 -סיוא טשינ ךיוא ךיא בָאה געוו ןיא .,ָאטנָארָאט ןוא לָאערטנַאמ ןיא ,עדַאנ
 םישדח ייווצ יד .רָאזדניװ ןוא ןָאטלימאה טעטש ערענעלק ייווצ יד ןטימעג
 -נָא יד ןופ רימ רַאפ ןעוועג ןענעז ןזָאלעגרעביא עדַאנַאק ןיא בָאה ךיא סָאװ
 .עטסמענעג

 ןיוש טָאה ,ןעוועג טרָאד ןיב ךיא ןעוו יאמ ןוא לירּפַא םישדח יד ןיא
 עמשטוק יד ,לקילאש סָאד ןוא ןשָאלַאק יד טעװענילַאטפַאנעגניא רעדעי
 רעד .ץכעוטנָא רעטניוו ןכעלטלַאק םוצ ןרעהעג סָאװ לבייל רעטניוו סָאד ןוא

 ןסַאג יד ןופ זייא ןוא יינש םעד וצ רָאנ טשינ טמענ עדַאנַאק ןיא גנילירפ
 ךָאנ ןעמ טלַאפ םעד וצ זַא ןוא .ץרַאה ןופ זייא םעד ךיוא רָאנ ,רעדלעפ ןוא
 ,500 טנעװ ערעיײז ןיא ןבָאה סָאװ ןלוש עלַארגעטניא עשידיי יד ןיא ןיירַא
 רעד ןיא ןײרַא טייג ןעמ זַא םעד וצ ןוא רעדניק טנזיוט וצ וליפא ןוא 0
 סעיצוטיטסניא ערעדנַא ךָאנ ןיא ןוא קעטָאילביבסקלָאפ רעקיטרַאקיצנײא
 רעדילג חמר יד ןיא ןוא ןצרַאה ןפיוא םערַאו ןוא קינוז עקַאט טרעװ ---
 ,געט עטסקידרעטניוו יד ןיא וליפא

 ןכ ןדיי טנזױט 80 זיב טגָאמרַאפ לָאערטנָאמ עקיגרעב ןוא לָאט יד

 "נַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ענעדײשַאב רָאג זיב ַא זיא לָאצ יד שטָאכ ןוא .וברי
 ךָאד ,בושי ןקידתונכש ןשידיי ןקינָאילימ 5 רעביא םעד ןיא טעטש ערעד
 -וינ ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנשידיי ןופ עוויטוקעזקע יד טָאה
 -רָאפ ףרַאד סָאװ רָאפנעמַאזוצ ןסיורג ריא ןריזינַאגרָא וצ ןסָאלשַאב קרָאי
 --- לָאערטנָאמ לייוו ,לָאערטנָאמ ןיא --- רָאי ןקידנעמוק ןופ יאמ ןיא ןעמוק
 זיא -- גנוניימ רעקימיטשנייא רעד וצ ןעמוקעג סרעוטידנַאברַאפ יד ןענעז
 רַאפ) .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא-ופצ ןפיא טָאטש ע ט ס ש י ד ײ יד
 -נעגרַא !טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-םורד ןופ ךיוא :טכַארטעג ךיא בָאה ךיז

 ,(ןסָאלשעגסיױא טשינ עניט
 ןטלַאה ֹוצ געט עכעלטע ףיוא רָאנ לָאערטנָאמ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 ירֲאפ 10 טַאהעג ןוא שדוח ַא רעביא טרָאד ךיא ןיב ןבילבעג .גארטרָאפ ןייא
 טזומעג טָאה טרָא ןייא ףיוא גנַאל וצ ןביילב וצ טשינ ורמוא ןיימ .ןגארט
 | .ןבעגכָאנ ,דיירפ טימ ןוא

 טימ ןוא טגָאמרַאפ לָאערטנָאמ עשידיי סָאד סָאװ עטסקיטכיװ סָאד
 ןענעז ,לארשי תוצופת על ַא ןיא עטשרע עמַאס יד זיא טָאטש יד סָאװ

 טיג סָאד .שיערבעה-שידיי ןוא שיערבעה ,שידיי ןיא ןלוש עלַארגעטניא יד

 -ּפִא טשינ רָאנ טשינ טעװ טנגוי ששידיי יד זַא ,ןעגנונעפָאה עטסערג יד
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 ױו 3 9 סט ַאז

 רעשידיי ַאזַא ןיא ןסקאווסיוא ךיוא טעװ רָאנ ,זדנוא ןופ ןרעוו טדמערפעג
 יד ףיוא גנוריפנָא יד ןעמענוצרעביא ןייז קיעפ טעװ סָאװ ץנעגילעטניא
 ןופ העּפשה רעד ןגעק ףמַאק רעד .ןבעל ןשידיי ןופ ןטיבעג עטסנדיישרַאפ
 ַא ךס ַא זיא בושי ןשידיי ןפיוא רוטלוק רעשילגנע רעדָא רעשיזיוצנַארכ רעד
 סָאװ םעד בילוצ .ךיירקנַארפ רעדָא דנַאלגנע ,עקירעמַא ןיא יו רערעטכייל
 העּפשה רַאפ ףמַאק ןקיטפעה ץנַאג ַא ךיז ןשיווצ ןריפ ןרוטלוק עדייב יד
 -ידיי יד --- גנוגעווַאב-רוטלוק עטירד ַא טסינעג ,גנורעקלעפַאב רעד רעביא

 ןוחצנ רעד לפיוו ףיוא .ןרעוו טריפעג ףמַאק-רעװּפָא רעד זומ ךָאד רעבָא .עש

 עטנכייצעגסיוא יד ןעקנַאדרַאפ וצ רעכיז סָאד זיא ,דצ ןשידיי םעד ףיוא זיא
 -עגסיוא יד ןוא דיגמ ,רעּפיז בקעי ,ילסנוד ,ןאמסייוו המלש ןגָאגַאדעּפ
 ןופ ןשינעטנעק ערעייז ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,סרערעל ןלַאנָאסרעּפ עטנכייצ
 ,טּפעשעג ןלַאװק עשיעּפָארײא:-חרזמ

 ערעדנַא וצ ןבָאה עדַאנַאק ןוא ןטַאטש יד ןיא סרעוט-לוש עשידיי יד
 ךעלדמערפ ךָאנ זיא עכלעוו טייקירעװש ערעדנוזַאב ַא ךיוא ןטייקירעוװש
 :עקלעפַאב יד סָאװ הכרב יד :םיבושי עשידיי רענַאקירעמַא-םורד יד ןיא
 יז סרעוט רוטלוק עשידיי יד רַאפ טרפב זיא ,רעכעלגעמרַאפ טרעוו גנור
 ,הללק ַא

 סָאװ גנורעקלעפַאב עשידיייטשינ יד ןגרָאז ןייק טשינ טָאה סע בא
 ענעגייא ןוא ערענעש ןיא רעבירַא ךיז טביילק ןוא רעכעלגעמרַאפ טרעוו
 רעטרע עיינ יד ףיוא ייז טעוװ גנוריגער יד זַא ,ןטנגעג ערעסעב ןיא רעזייה
 ןבָאה ,(ל"גדא ןקעטָאילביב ,ןלוש) ןטלַאטשנא עקירעהעג יד טימ ןגרָאזַאב
 (ןפומ) ןבײלקרעבירַא סָאד .סרעוט-רוטלוק עשידיי יד ַָא י ןגרָאז עכלעזַא
 ןביילב םינינב ערעייט ןוא עטוג ,ןטייקירעװש ערעיוהעגמוא טּפַאש ךיז
 ,ןזיירּפ עקיליב טָאּפש רַאפ ןרעוו טפיוקרַאפ יצ ןעגנודרַאפ ןזומ רעדָא טסוּפ
 ינַא ןַא ןיא רעבירַא ןיוש זיא ,טצונעג ייז טָאה סָאװ גנורעקלעפַאב יד לייוו
 | ןטנגעג ע ר ע ד נג ַא וליפא רעדָא רעד

 רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ רעד .םָאנסיױא ןייק טשינ זיא לָאערטנָאמ
 ,חטש וינעווע עדַאנַאלּפסע םעד סיוא-גנעל ןגיוצעג ךיז טָאה גנורעקלעפַאב
 -יוו ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא ,ןלוש יד טציא ךיוא ךיז ןרירטנעצנָאק ָאד
 עיינ רעבָא ךיז ןפַאש ןרָאי עטצעל יד ,ןדיי ןופ ןטיילק ךיוא ןוא ןעגנונ
 עקירעהעג יד טרָאד ןעיוב וצ ןעלטימ ןעמ טמענ ווו .ןלַאטרַאװק-ןיוװ עשידיי
 ?סעיצוטיטסניא

 עג טשינ טָאה סָאװ דיי םענעי ןופ עטכישעג יד ךָאד ריא טסייוװ זיא
 --- .יעקזייה ןייז רעביא ךַאד םעד ןקעד ֹוצ המשנ רעד ייב ןשָארג ןייק טַאה
 ..זיוה ַא ךָאנ ןעיוב טלעטשעג ךיז תורצ ןופ טָאה רע

 -ַאדעּפ ןטנאקאב ןוא ,רעביירש ןופ לווירב ַא טיייופעג טציא ךימ טָאה
 ;לָאערטנָאמ ןיא ןלושיץרּפ יד ןופ רעטלַאװרַאפ זיא סָאװ רעּפיז בקעי גָאג
 עסיורג ַא ןעמוקעגוצ --- רעּפיז טניירפ טביירש --- רָאילוש בייהנָא זיא'ס;
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 יק ס ג י ג רעש טַאק .ש

 טרעוו טרָאװ שידיי ַא וװ טנגעג ַא ןיא לוש עיינ ַא טנפעעג ,רעדניק לָאצ
 רעװש זיא'ס .ןרענָאיסימ עשידיי יו טרָאד ךיז ןליפ רימ .טרעהעג ןטלעז

 -עב ַא ךיז טליפ סע .טקרַאטש ןדָאב ןשירפ ןסיירפיוא ןופ ליפעג סָאד רעבָא

 "רַאפ וצ ךיוא ןטָארעג טעװו רשפא .סנטצעל שידיי רַאפ גנומיטש ערעס
 עקיטנייה ..ןשטנעמ ערעזדנוא ןופ ךס ַא טסע סָאװ םזיטיפעד םעד ןביירט
 יײר ַא טימ קעטָאילביב-סקלָאפ רעד ןופ ןינב םעיינ םעד ןעמ טנפע ךָאװ
 ."ךעלהחמש

 ןיא טקרעמַאב טשינ המחלמ רעד ךָאנ ךיא בָאה ,לארשי ןיא רעסיוא |
 עקילָאמַא יד ןיא טנָאמרעד סָאװ ןבעל-רעגייטש-שידיי ןטכע ַאזַא ץעגרע
 טייקשידיי רעד וצ רילָאק וצ ןביג ןלוש יד וצ ,לָאערטנָאמ ןיא יוװ ,ןעמייה
 ןוא עשיכעשט .,עשינעמור ,עשירַאגנוא ,עשילױּפ ןופ תובישי ענעדיישרַאפ
 -ניא עכעלטלעוו ךס ַא וליפא ךיז ןעלקנעווק טכַאנוצ-קיטיירפ .ןדיי טשיסור
 ןייז תבש ללחמ טשינ ידכ ןעגנומענרעטנוא ןענעדרָאוצנײא סעיצוטיטס

 -ָאּפַאק ענעסַאלטַא יד ןסַאג יד רעביא ןרעטַאלפ ןעמ טעז שדוק תבש ןיא

 ערעטלע ןוא ערעגניי עטלמײרטשַאב ןוא עטדרָאבַאב ,עטהאּפאב יד ןופ סעט
 "עק ערעייז ןענעז --- ,רעביטש יד רַאפ ךיז ןליּפש רעדניק עקירָאי-472 .ןדיי
 ,גנַאל סױרַא ךיז ןעלזיירק ךעלעטיה יד רעטנוא ןופ ןוא עטקעדעגוצ ךעלעּפ

 -רַאפ-הכלמ הוולמ יד ןיא ןוא ןסטכַאנוצ-קיטיירפ יד ןיא .ךעלתואּפ עגנַאל

 ,שטַאקנומ ןופ ,רעג ןופ ,ץישזדָאמ ןופ ,קצָאק ןופ םינוגינ ךיז ןגָארט ןטכַאנ
 ןוא ןענרעל ןופ גנוגעװַאב יד קרַאטש ױזַא טשינ ךיוא זיא ץעגרע ןיא

 ,תירבע תורדתסה רעד ןופ רעריפנָא רעד .לָאערטנָאמ ןיא יו שיערבעה ןדייר
 טָאה ,(רימ טכוד קינָארק) רַאנימעס-תוברת רענליוו ַא ןופ טנעירוטיבַא ןַא

 .ןָאטוצפיוא רעדנוװ ןזיוװַאב טיבעג םעד ףיוא
 ןופ שארב רַאנימעס-רערעל רעשיערבעה-שידיי ַא קיטעט ךיוא זיא סע

 -רַאפנטעװָאס ןופ רעינעשזניא רענעמוקעג גנַאל-טשינ ַא טייטש סע ןכלעוו

 רָאטקעריד רעד .(ןיוואלס ר"ד) רענעגיוצרעד ןוא ןריובעג ןטרָאד ַא ,דנַאב

 ילעוו ,רעשטיוואבויל עטמירַאב יד ןופ טמַאטש ,ןיוװַאלס ר"ד ,רַאנימעט ןופ

 "יא רעקידתונשקע רעייז קנַאד ַא ןרָאװעג טמירַאב טייצ עטצעל יד ןענעז עכ

 עכלעוו ,סרעריפנָא עריא וצ ןוא הנומא רעשידיי רעד וצ טייקנבעגעגרעב

 קילדנעצ יירד רעביא ןיוש טעטכינרַאפ ןוא טגלָאפרַאפ טכַאמנטעװָאס יד

 ןוא שיערבעה ,שידיי ןטנכייצעגסיוא ןא ךעלריטַאנ טדער ןיוואלס ר"ד .רָאי

 זיא רע .שדוק ירפס עלַא ןיא ךיוא רענעק רעטוג ַא ,ןטַאט ןייז קנַאד ַא זיא

 -כעלגעמ עלעירעטַאמ רעמ טַאהעג טלָאװ רַאנימעס רעד ןעוו זַא ,רעכיז

 .עיצוטיטסניא רעסיורג ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז טנעקעג סע טלָאװ ,ןטייק

 -נעזערּפער רעד וצ טדנעװעג ןענעז סעיצוטיטסניא עלַא ןופ ןגיוא יד

 -נָאק רעד ."סערגנָאק ןשידיי רעדאנאק, םוצ ,םוטנדיי רעדאנאק ןופ ץנַאט

 ןדיי ןשיװצ עיצַאוטקַא רעטוג ןייז בילוצ טלעוװו רעד טנאקאב ךיוא זיא סערג

 טימ טרינָאּפסיד סערגנָאק רעדאנאק רעד .ץוח יּפלכ ןדיי רַאפ ךיוא ןוא
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 דו בל סא }

 -צוטיטסניא עשידיי יד ןופ בור סָאד ןסינעג סע עכלעוו ןופ ןדנָאפ עסיורג
 ןעועג טייצ עסיוועג ַא זיא סערגנָאק ןופ גנוריפנָא יד זַא ,זיא תמא .סעי
 ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ןשינעפרעדַאב-רעגייטש ןוא רוטלוק יד ןופ ךעלטייוו

 -ַאל יד טרעוו טציא רעבָא ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןדיי ענעמוקעג-שירפ יד ןופ
 טעװ ןרעװ טרעסעבעג ןצנַאג ןיא טעװ סע ןעוו .ןעמ טגָאז ,טרעסעבעג עג
 -יזערפ רעד .בושי םעד רַאפ ייס ןוא סערגנָאק ןרַאפ ייס הכרב ַא ןייז סע
 -סכייר יד ןופ רענייא ,ןַאמפנָארב 'ה ,סערגנָאק ןשידיי רעדַאנַאק ןופ טנעד
 טנזיווט 280 זיב ןתוכרטצה עשידיי ףיוא רָאנ טיג) טלעוװ רעד ןיא ןדיי עט
 יד יו רעדילגטימיוויטוקעזקע עויטקַא יד טימ ןעמַאזוצ ,(רָאי ַא רַאלָאד
 ןבָאה --- ןיוועל ייבאר ,סייה רָאטקעריד ,רעמרעל ,יווראה ,רעבראג טניירפ
 ןקיטציא ןייז ןיא סערגנָאק םעד ןטלַאהוצפיוא ידכ טגײלעגנײרַא ימ ךס ַא

 ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד טנָאמרעד רדסכ טרעוװ טּפַאשביל טימ ,דנַאטשוצ
 ןַאמרעזייק רעוט םענעברָאטשרַאפ

 רַאפ רקיע רעד ,ןבעל ןשידיי רעדאנאק ןיא עיציזַאּפ ענעעזעגנָא ןַא
  רעטנוא טײטש עכלעוו גנולײטּפָא-סאיאה יד טמענרַאפ ,ענעמוקעג-יינ יד
 יד ןופ ךס ַא .ןאדשזאק רָאטקעריד ןשיגרענע-גנוי ןופ טפַאשרעריּפנָא רעד
 -סַאיַאה םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ןבָאה עטרעדנַאװעגנייא-יינ טנזיוט 20 רעביא
 ףליה רעטקעריד רַאפ ךיוא רָאנ ,רָאפניירא רעייז רַאפ רָאנ טשינ לײטּפָא
 ,דנַאל ןצנַאג ןיא ךיז ןענעדרַאנײא םייב

 ייוצ ךיוא ןעניישרעד עדאנאק ןיא זַא ,טנאקאב זיא סע רעװ ןטלעז
 "עקק רעד טנאקאב ָאי זיא טלעװ רעשידיי רעד ןיא .ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי
 טשינ ךיז ןעק ךיא רעבָא .לָאערטנָאמ ןיא טניישרעד סָאװ ,"רעלדָא רעדענ
 -ָאט ךיוא זַא ,ןסיו טשינ ןיא ןסיוומוא ןיימ ןביירשוצ לָאז ךיא זַא ,ןביולג
 זַא ,ןיימ ךיא ."לַאנרושז רעשידייא גנוטייציגָאט עשידיי ַא טָאה ָאטנָאר
 ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסילַאקָאל ,ןכעלמערָא ךיוא ,ליפוצ ןופ ךיז טמענ סָאד
 רעסעב ךס ַא ךעלריטַאנ זיא *רעלדָא רעדענעק, רעד .דָאש ַא .?לָאנרושז,
 רעטעברַאטימ ,שטיװָאניבַאר .י רָאטקַאדער :רעטעברַאטימ עטוג ךיוא טָשה)
 ןעגנוטייציגָאט עשידיי רעקרָאיהינ יד רעבָא ,(גרובזניג .מ ,שרדמ .י
 -קקנָאק טסײרד ןענעק גָאט ןבלעז םעד עדַאנַאק ןיא ןעמוק עכלעוו
 -ײציגָאט יד וצ ."רעלדָא רעדענעקא ןקידעבעל קיניײװ םעד טימ ךיוא ןריר
 נעפיניוו ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ךָאװ ַא לָאמ יירד ךָאנ טניישרעד ןעגנוט
 ָאטנַארָאט ןיא ?סעיינ רעדענעק, גנוטיײצנכָאװ ַא ,(ןישטלעז -- רָאטקַאדער)
 עכלעוו ,סעכבַאגסיוא עשיאיײטרַאּפ ייר ַא ןוא (יקצאווָאלג -- רָאטקַאדער)
 ,רעלוגער טשינ ןעניישרעד
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 ןנרַאט ןופ טלעוו יד

 ךַארּפש יד .שילגנע עדַאנַאק ןיא ךיז טניפעג עגַאל רעטסעב רעד ןיא

 ןוא ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןופ ייס רעיוט ןוא ריט ךרוד טרַאּפש רוטלוק ןוא

 ךיז טניפעג סע ווװ ץניװָארּפ-קעביװק יד רָאנ ,דנַאלגנע ןקידמיל רבע ןופ ייס
 ַא זיא ,לָאערטנַאמ ,עטייווצ יד ןוא ,ַאװַאטָא ,עדַאנַאק ןופ טָאטשטּפױה יד
 .העּפשה רעשילגנע רעד ןגעק עקידנפמעק-קרַאטש ןוא עקידנדייר-שיזיוצנַארפ

 ;קיטילָאּפ ןַארַאפ ךיוא םעד ןיֹא זיא

 ןיק ךריק עשילױטַאק יד טשינ טָאה עקידנדייר-שילגנע יד ןשיװצ
 עוו םזיצילָאטַאק רעד ןקריוו וצ ףיוא טרעה טקריװ ךַארּפש יד ווו .העּפשה
 .ךריק עשיטנַאטסעטָארּפ יד טמענרַאפ סע טרָא סנעמ

 -ידנדייר-שיזיוצנַארפ יד ףיוא רעלק רעשיזיוצנַארפ רעד זיא תיבה-לעב
 -שג גנַאל טייצ ַא ןבָאה עכלעוו ,ןזיוצנַארפ יד ןופ ךָאנ ךיז טיצ השורי יד .עק
 -רַאפ טכַאמ יד וצ רעטעּפש ןבָאה ןוא דנַאל ןרעביא טכַאמ עשיטילָאּפ יד טַאה
 | ,דנַאלגנע תבוטל ןריול

 -קנַארפ ןקיטנייה ןופ םידיסח ןייק טשינ ןענעז עדַאנַאק ןיא ןזיוצנַארפ יד

 עטוג ןענעז ייז ."ןענָאזעג , יירפ וצ ,קידהעונצ קיניײװ זיא דנַאל סָאד .ךייר
 -גַארפ ַא זיא עדַאנַאק ןופ רעטסינימ רעימערּפ רעד) עדַאנַאק ןופ ןטָאירטַאּפ
 -ַאּפ ןטלַאהנײא ליוו ,רערעייז רעלק רעד ,טגָאזעג רעסעב ,ייז רעבָא (זיוצ

 .ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ךרוד ןטסעב םוצ זיא סָאװ ,סעיציז

 ןוא טעטש יד ןיא ןעז ןעמ ןעק בוטיםוי סגנוריגער ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא
 רעצעלּפ ןוא סעדייבעג עטריצעגסיוא ץניװָארּפ רעקעביווק רעד ןופ םיבושי
 ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשילגנע יד ,עשידַאנַאק יד :רענעפ ענעדיישרַאפ ריפ טימ
 ךיז ןעיירפ ןוא טפול רעטקינוזעצ רעד ןיא ןרעטַאלפ רענעפ יד .עשילארשי

 עכעלטניירפ ןוא קיאור ,קידמולשב ױזַא ךיז ןבעל רעגריב עלַא ןוא ייז סָאװ
 טשינ םענייק ייב טפור סע .הכולמ רעדַאנַאק רעד ןֹופ ךַאד ןייא רעטנוא
 ןמיה רעדַאנַאק םעד וצ קידנעגניז טרעה ןעמ ןעוו טכַאדרַאפ םוש ןייק סױרַא
 ,עזעילעסרַאמ עשיזיוצנַארפ יד ,"ןיגינעק יד ץיש טָאג; ןשילגנע םעד ךיוא
 : .הווקתה עשידיי יד רעדָא

 ןענוװעג טָאה שיזיוצנַארפ ןוא שילגנע ןופ תועּפשה רַאפ ףמַאק ןיא
 ןבָאה רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ טפַאז ןוא רילָאק ,רוטלוק עשידיי יד קרַאטש
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 ףוב 5 מ ַאז

 "עצ ךיז ןבָאה עכלעוו ןדיי ענעמוקעג-יינ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןבעגעגוצ
 ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא טײרּפש

 עטסערג ייווצ יד ןיא ךיז ןעניפעג ענעמוקעגיינ יד ןופ טייהרעמ יד
 ןיא ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענעז ייז .ָאטנָארָאט ןוא לָאערטנָאמ דנַאל ןופ טעטש
 רעווָאקנאוו ,יראגלאק ,סקַאפילַאה ,ןָאטלמאה .,רָאזדניװ ,אואטָא ,געּפיניוו
 ןעמענרַאפ טנעקעג "ענירג, יד ןטלָאװ ןבעל ןשידיי ןיא ?טשינ וװ -- ןוא
 "ןטעברַאפױרַאא ןופ ןליוו רעד רעבָא ,ןעמענרַאפ ייז יו טרָא ןרעקיטכיוו ַא
 טרעטייװרעד לייװרעד ייז טָאה ,עקירעמַא "ןכַאמ, ןופ ,ךיג רָאג ךיז
 ןשיוװצ לייו ,ללכ ןייק טשינ סָאד זיא ךעלריטַאנ .טעברַא-ללכ ןופ
 -סיורג) ענעמוקעג-יינ יד ןעזעגנָא קרַאטש ןענעז ןלוש עשידיי יד ןיא סרערעל יד
 ךיוא .(ערעדנַא ןוא קעטָאלמ ,גנאוואד ,רעצנעט ,ןַאמסָארג ,ץראהנייר ,ףרָאד
 -ַאד ,גנוי ,סאלגנייר ןרָאיטקַא ,רעקנעש ,רעסיג סרעגניז יד) סרעלטסניק יד
 --- ןוא ,ויטקַא ןענעז (לשמל ןַאמרעסַאװ ַאר

 ןבָאה לָאערטנָאמ ןיא סָאװ טייקילעפוצ ןייק טשינ ךיוא סיוועג זיא סע
 קרָאי-וינ ךָאנ עּפורג-רעביירש ,רימ טכוד ,עטסקיטכיװ יד ,טרירטנעצנָאק ךיז
 -טָאג ,י .נ ,ןרָאק לחר ,שטיװַאר ךלמ ןַארַאפ ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ:
 -אמ עדייא .,ןעזייא .א ,ןרעטש לאיחי ,ברַאפנעזָאר הוח ,רעפיז בקעי ,בילי
 ןיא ןוא ,יקסדַאל ,שטיוװָאכמיס .י ,קַאז .ג ,ןַאמּפערט .פ ,יקסנַארימ ץרּפ ,עז
 ,ץראהנייר .מ ןוא .א ,דניוו .ב ,ןמש .נ ,שטיװָאניבַאר .י -- ָאטנָארָאט
 ,ץנַארעמָאּפ-

 -ירעהעג ַא ייב טנעקעג טלָאװ סָאװ עּפורג עקידובכב רעייז ַא זיא סָאד
 -עטיל רעד טעברַא עסיוועג ַא טוט .ןָאטּפיוא ליפ רעייז עיצַאזינַאגרָא רעק'
 רעבָא זיא סע ,ךוב ַא סױרַא טייצ וצ טייצ ןופ רעביירש ַא טיג ,ןירַאפ ןטַאר
 ,ךס ַא דלודעגמוא סיורג טימ ןטרַאװ סע עכלעוו ףיוא טייקיטעט יד טשינ ךָאנ
 :רעביירש רעטנָאמרעד רעד ןופ ןגעלָאק ןוא טניירפ ענעבעגעגרעביא ךס ַא
 ןענעז עבַאגסױא עשירַארעטיל עקירעהעג ַא ןבעגוצסױרַא ןווװרּפ יד .עּפורג
 .תונורכז ןוא ןעגנונָאמרעד עטוג ןבילבעג

 -רַאּפ ךיוא ןטעטיױװיטקַא ןופ טייקירילָאק רעד ןיא טשינ ןלעפ ךעלריטַאנ
 טעברַא יד טרעטכיילרַאפ קרָאי-ינ טימ טײקטנעָאנ יד ,ןעגנוקריוו עשיאייט
 ןופ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס-שידיי רעד ןופ ןוא דנוב ןופ טקריװַאב ,טעטימ ָאקרעטעברַא ןטימ גניר-רעטעברַא םעד ייב ןוא תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ טקריװַאב ןרעװ עכלעוו לײטּפָא-תורדתסה םעד טימ דנַאברַאפ רעטעב -רַא ןלַאנָאיצַאנ םעד ייב ןטסקיטנָאק םוצ ןענעז ןטייקיטעט עטגייווצרַאפ טימ םינינב ענעגייא .סעיצוטיטסניא עשיבורק ערעייז ןופ ןוא ןעיײטרַאּפ יד ןופ
 .סרעוט ענעבעגעגרעביא לָאצ עשּפיה ַא טריּפורג ןענעז לוש רעד םורַא .ןינב"לוש ןטסנעש םעד טָאה יקסוָאכַאנעמ גָאגַאדעּפ ןטנאקאב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא לוש-קלָאפ רעייז .ןבעל ןשידיי ןיא ןויצ -ילעוּפ עקניל ןופ ײטרַאּפ יד קידנטיידַאב טקריװ ָאטנָארָאט ןיא .ןטַאטש יד

" 
 יי
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 יק7 ס בני ג רעש ט ַא ק .ש

 רעד ןדיי ןשיװצ טקריוועג קרַאטש עדַאנַאק ןיא טָאה קירוצ ןרָאי טימ

 -נעטש ןלַאטרַאװקניױװ עשידיי יד ןופ זיא ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ ןיא .םזינילַאטס

 -ָאק רעקיצנייא רעד בגא) טסינומָאק רעשידיי ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא קיד

 זיא טַאטוּפעד רעד רעבָא .(ןרָאװעג טלייוװעג עדַאנַאק ןיא זיא סָאװ טסינומ

 "עג טּפשמרַאפ זיא ןוא דנַאלסור רַאפ שזַאנָאיּפש ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב

 .הסיפת רָאי סקעז ףיוא ןרָאװ

 טשינ סָאװ ,ןכיירטשוצרעטנוא טרעוו זיא בושי רעדַאנַאק ןופ חבש םוצ

 ,עניטנעגרַא ןיא יו ,זיא טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא רוטלוק עצנַאג יד

 ,לָאערטנָאמ ןיא יו ,בושי רעשידיי רעמערַאװ ,רעטכע ןַא ,טָאטש ןייא ןיא

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ךיוא זיא ןבעל רעוויטקַא ןַא .געּפיניװ ןיא ןַארַאפ זיא

 יו רעכַאװש ליפ סע זיא טרָאד ,תמא .ןדיי טנזיוט 60 עריא טימ ָאטנָארָאט

 יד זיא סָאװ ָאירַאזָאר ַא רַאפ רעקיטנעק ךרע ןַא ןָא רעבָא ,לָאערטנָאמ ןיא
 .יעניטנעגרַא ןיא הליהק עשידיי עטסערג עטייווצ

 טוג ץנַאג עדַאנַאק ןיא טרעװ ךָאד רעבָא ,טגרָאזַאב קרַאטש זיא ןעמ |

 טפָא טרידיסבוס סערגנָאק רעשידיי רעדאנאק רעד .ךוב שידיי ַא טיירּפשרַאפ

 ןיא .טייקנטלעז ןייק טשינ ָאד זיא רעטַאעט שידיי .קרעוו ַא ןבעגסױרַא סָאד

 "עברַא ןופ ןוא דנַאברַאפ ןופ ןרָאכ עשידיי 2 טרעהעג ךיא בָאה לָאערטנָאמ

 .ןייז אנקמ טפרַאדעג טלָאװ בושי רעדעי ןעמעוו גניר-רעט

 לָאערטנַאמ ןיא שטַאמ-לָאבטופ ַא ףיוא טליפרעד ךיא בָאה טייקשידיי

 .לטפלע רעשינעילַאטיא ןַא ןגעק "חוכה; טפַאשנַאמ יד טפמעקעג ןבָאה סע ןעוו

 ןעוועג ןענעז ןוא ץַאלּפ םעד טרעגַאלַאב ןבָאה רעיושוצ רעטנזיוט ,רעטנזיוט

 עכלעוו ,רעליּפש-חוכה יד ךיז ןבָאה טנכייצעגסיוא ,ליּפש ןיא טכָאקרַאפ

 טָארדַאב רדסכ ,סדוד"ךגמ ןוא ןגוצנא-טרָאּפס עיולבסייוו ערעייז ןיא ,ןבָאה

 עסיורג ַא ךעלריטַאנ ןעוועג ןענעז רעיושוצ יד ןשיווצ ,רעיוט סרענגעק םעד

 "ןסירעג; ןבָאה ןדיי-טשינ ןופ לייט ןסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,ייז ןוא ןדיי לָאצ

 "רעד ,ליּפש ןכָאנ ,ףוס םוצ ןוא .ןעניוועג לָאז טפַאשנַאמ "רעייז ,, זַא ,ןטלעוו

 יייןדיי ןייק טשינ ןענעז רעליּפש-חוכה 11 יד ןופ 10 עצנַאג זַא ,ךיז ךיא סיוו

 ָאי אקווד ךיז ןעניפעג טפַאשנַאמ רעשינעילַאטיא רעד ןיא :ךַאז ַא ךָאנ ןוא

 ןטסערג םוצ ןענעז סעדנַאמָאק-לָאבטופ יד זַא ,טרעלקרעד ןעמ ...ןדיי עכעלטע

 טיצ ןעמָאנ-"חוכה; רעד ןוא ןגוצנַא עיולבסייוו יד .עלענָאיסעּפָארּפ לייט

 -י?"חוכה, ןייז טשינ לָאז סָאװרַאפ ָאט ...עסַאק

 ןופ ןבעלנעמַאזוצ רעד ךיוא זיא .טיונ ןייק ןופ טשינ טסייוו דנַאל סָאד

 ,תמא .רעטוג ַא סעיגילער ןוא ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדיײשרַאפ ןופ ,רעגריב יד

 יד) ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא יװ רערעקירעדינ ַא זיא ָאווינ-סנבעל רעד

 ,(ערעכעה --- ןעלקיטרַא עלעירטסודניא ףיוא ןזיירּפ ןוא ערענעלק ןטסנידרַאפ

 שטָאכ ןכיירגרעד ןענעק טעװ עדאנאק ביוא זַא ,ןרעכיזרַאפ רעבָא עטנרעלעג

 ןגײטשרעבירַא יז טעװ (ןָאילימ 15 ןַארַאפ זיא טציא) ,ןָאילימ 0 ןופ לֶאצ יד

 "ַאמוצ ךיז ןעמ זומ רעבָא לייוורעד .ןכש ןכייר ריא ןופ ָאװינ-סנבעל םעד
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 דוב סַאז

 יד ןביילב סמרַאפ יד ןיא .לַאירעטַאמךשטנעמ ןופ לעפסיוא ןבילוצ ןרעט
 -ניא רעד ןיא רעדָא ןענרעל ךיז -- טעטש יד ןיא טייג טנגוי יד .ערעטלע
 "געמ רעמ סָאװ ןבָאה וצ עטסקיטכיוו סָאד עדַאנַאק רַאפ טציא זיא ,עירטסוד
 ןבָאה ןרָאי עטצעל יד רַאפ זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .ןייז ץלַא טעװ ןשט
 ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ רעגריב טנזיוט 65 טצעזַאב עדַאנַאק ןיא ךיז

 -עטניא רעלענָאיסעּפָארּפ ןיא ךיוא עדאנַאק טליפ לגנַאמ רעקידלַאװג ַא
 -אנעמ טניירפ .ענעסקאוורעד טימ לופ ןלושכיוה יד ןענעז רַאפרעד .ץנעגיל

 םידימלת רעטרעדנוה ענייז טײרּפשעצ טלעוו רעד ןיא טָאה סָאװ ,יקסווָאכ
 -ינוא רעטנָארָאט ןיא טנעדוטס ַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ םעד ןופ ץלָאטש זיא

 על ןשידיי רענליוו ןופ טנעירוטיבַא ןַא ,רעמרעל רוטרַא טניירפ .טעטיזרעוו
 ,1940 ןיא ,ענליוו ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ ,רַאנימעס-רער
 ,לָאערטנָאמ ןיא טעטיזרעווינוא םעד ןקידנע וצ רָאנ טשינ ןזיװַאב ןיוש טָאה
 -ינוא ןקיטרָאד ןיא עיגעלָאק"ןרָאסעפָארּפ ַא ןופ ןַאקעד ןרעוו וצ וליפא רָאנ
 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ןוא עדַאנַאק ןיא ןלושכיוה יד ןיא .טעטיזרעוו
 ליפיוזא ןטנעדוטס יד ןשיװצ טעז ןעמ ןעוו וליפא גנוי ךיז ןעמ טליפרעד
 .םעק עָארג

 ןיימ ךימ טָאה ןָאטלימַאה ןייק עיצקעל ַא ףיוא קידנרָאפ ָאטנָארָאט ןופ
 ,לַאפרעסַאװ אראגאינ םוצ טריפרַאפ רבח-ָאטעג רענליוו

 ןיימ טגָאזעג רימ טָאה --- םולח ןיא לָאמַא ןעזעג טסָאה וד סָאװ ---
 ,רָאװ רעד ףיוא טציא ןעז וטסעוו --- שטיוװָאמַארבַא קיסול רבח

 האנה סיורג ןופ ךיא בָאה לַאפרעסַאװ םייב :ריכזמ ינא יתאטח תא ןוא
 ,ןגרָאז ןיא ןסעגרַאפ ,טלעוו רעשידיי ַא ןופ ןסעגרַאפ

 .לוש יד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה לַאפרעסַאװ רעד סעיזַאטנַאפ לפיוו ,ָא
 יו ליפ ןוא רעדנוװ סטלעװ רעד ןופ םענייא רַאפ טציא ךיא ייטש ...ןרָאי
 יוװ ,קידנעיײגיײברַאפ טשינ ךַאז ןייק זיא ָאד .ןעניוװ ָאד טלָאװ טייקיבייא יד
 ..שטנעמ רעד רָאנ רשפא .ןדיירנייא ןליוו ןשטנעמ

 טריפ םידגב-רעסַאװ עלעיצעּפס ןיא ןָאטעגנָא ןלייה עשידרערעטנוא ךרוד
 - ,לַאפרעסַאװ ןטימ הפ לא הפ ,םינּפ לא םינּפ ןייז וצ זדנוא ןעמ

 -נורַא לָאט ןיא ןביוא ןופ קיביײא ןרענוד ןעמָארטש-טנעװ עקיטכעמ
 -עקרַאטש ,רערעקיטכעמ ןייק ָאטשינ ןעד זיא ??גנַאהרָאפ רענרעזייא; ,רעט
 ַא ןָא םימכח ,ונ ַא ?רענרעזייא ןַא יו גנַאהרָאפ רעכעלגנירדכרוד טשינ ,רער
 גנַאהרָאפ-רעסאוו םעד ןסײרכרודַא ךיז ןוא ץנוק יד ןזייוו רע לָאז !גערב
 --- ?אראגאינ ןיא

 זַא ,טלעוו רעד ןזײװַאב רעסַאװ סָאד ליוו ,רימ ךיא טכַארט רשפא ןוא
 ...?ןרעװַאשז ,ןטסָאר ךיוא ןעק סע ...ייא-ייא-ייא ױזַא טשינ רָאג זיא ןזייא
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 טייקשיריי ראפ ךיירנינעפ ןיא

 -40 ריא וצ טָאה סָאװ ,לָאערטנָאמ ןיא קעטָאילביב-סקלָאפ עשידיי יד

 ןגייא ןַא ןיא בוט-םוי סיורג טימ ,ןבילקעגנײרַא ךיז ץנעטסיזקע רעקירעי

 סעיצוטיטסניא-רוטלוק עטסקיטרַאנגײא יד ןופ זיא ,ןינב ןטיובעג-לעיצעּפס

 ,ןדיי ייב ןַארַאפ ןענעז סָאװ
 טכַאמעגכרוד קעטָאילביב יד טָאה (1914 ןיא טעדגירגעג) רָאי 40 יד ןיא

 טָאה רָאי 6 קידנעייז טלַא ןיוש ,טייקיטעט ריא ןיא ףױרַא גרַאב ןקידרדסכ ַא
 טרעוװ רעבָא ךיג .םייה רענעגייא ןַא ןיא ןענופעג עיצוטיטסניא יד ןיוש ךיז
 ןופ סערדַא רעיינ רעד רעלוּפָאּפ ןיוש טרעוו 1920 ןופ ןוא גנע וצ םייה יד
 .4099 וינעווע עדַאנַאלּפסע ףיוא ,קעטָאילביב רעד

 טימ ןעמַאזוצ ןוא עדייבעג רעד טָא ןיא ןייז וצ טּפַאכרַאפ ךָאנ בָאה ךיא
 ןבײלקרעבירַא ךיז ןפרַאד ןופ טייקידבוט-םוי:ברע יד ןליפטימ רעטעברַאטימ
 -עלנע ןגעק וליפַא ץַאלַאּפ-רוטלוק רעתמא ןַא זיא סָאװ ןינב ןטסעיינ םעד ןיא

 .סַאג רעשידיי-טשינ רעד ףיוא םינינב עכ

 ,תמא .טגָאז ןעמָאנ רעד יו םעד טיול קעטָאילביב ַא רָאנ טשינ זיא'ס

 רעביא יד טימ ,ץַאלּפ ןטסטגיײלעגנָא ,ןטסבושח םעד ָאד טמענרַאפ רפס רעד

 ןָא ןשטנעמ יו ךָאד ןענעז סרענעייל ןָא רעכיב רעבָא ,דנעב טנזיוט 0

 לכ-םדוק קעטָאילביב-סקלָאפ רעד ןופ וטפיוא רעד טצַאשעג טרעװ .תומשנ

 "גיא יד טלדנַאװרַאפ טָאה סָאװ רַאווורעזער-ןשטנעמ ןוויטקַא ,ןכייר ריא ןיא

 ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ךיירגיניק ַא ןיא עיצוטיטס

 "ביב יד ןכוזַאב ט ש י נ טשינ ריא טנעק לָאערטנָאמ ןיא קידנעייז

 רעדיװ רדסכ ךייא סע טיצ ,לָאמ עטשרע סָאד טמוק ריא זַא ןוא ,קעטָאיל

 רעד ןופ ןריט יד סָאװ טכַאנ ןוא גָאט ןיא העש ןציירד יד ןיא .ןייז וצ טרָאד

 ךרוד ןציז ןוא ןעייג רעסינעג יד רַאפ ךָאװ עצנַאג ַא ןפָא ןענעז עיצוטיטסניא

 רָאג ץיז ךיא זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה לָאמנייא טשינ .ןדיי רעטױעדנוה

 .קעטָאילביב-ןושַארטס רענליוו רעטמירַאב רעד ןיא

 יד טימ לַאזןעייל ןיא ןשיט עטגײלַאב ןוא רעכיב טימ סעצילָאּפ רעבָא

 ןטלָאװ ,ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עטסיינ

 סָאװ הביבס ערַאברעדנוװ יד טשינ ןעוו ,ךיז וצ ןשטנעמ ןגיוצעג סָאװ קיגײװ

 ,םורַא ץלַא סָאד טלגניר

 סרעטעברַאטימ יד ןוא סרעריפנָא יד לכ-םדוק ןענעז סָאד --- ,הביבס יד

 .קעטָאילביב ןופ
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 דו ב 5 מ ַא ז

 יד רַאפ סרערילומיטס ןוא רעקריװַאב יד ךיוא ןענעז ייז זַא ,טכוד רימ
 -סניא רעד ןופ סרעיוב ןוא םידיסח -- סרעוט ענעבעגעגרעביא לָאצ עסיורג
 .עיצוטיט

 .רעווינוא-סקלָאפ ןופ רעטלַאװרַאפ רעד רָאנ שטיװַאר ךלמ זיא לעיציפָא
 רעד ןופ טסייג רעד זיא רע זַא ,ןליפ עלַא רעבָא ,קעטָאילביב רעד ייב טעטיז
 ,עיצוטיטסניא

 םיא ױזַא יוװ ,טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ַא ןריפ וצ ױזַא יו ןענרעלרעד ךיז
 "וצ ןכַאמ וצ םיא ױזַא יוװ ,רעכוזַאב רעמ סָאװ ןפַאש ןוא ןריזירַאלוּפָאּפ וצ
 רעטסיימ םעד ייב רָאנ ןעמ ףרַאד --- קידנרעלַאב ,טנַאסערעטניא ,קידנעיצ
 ,שטיװַאר ךלמ --- עיצַאזינַאגרָא ...ןוא עזָארּפ ,גנוטכיד ןיא

 -ומ ,שינעטנעק-רוטַארעטיל ןוא ןכַארּפש ,טייקיטייצטנייה ןוא עטכישעג
 ןגייא ןרָאװעג טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןיא ןענעז טפַאשנסיװ עטקַאזקע ןוא קיז
 ,רערעהוצ ןדעי

 ,לָאערטנָאמ ןיא געט-לירּפַא יד ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 טליפרעד קעטָאילביב רעד ןופ ןעמיור ענעדיײשַאב יד ןיא רָאנ ךיא בָאה

 -רעדיוו ןוא םוקמוא יד ןענָאמרעד ןפוא ןקידריו ַא ףיוא טסייה סָאד סָאװ
 ,המחלמ רעטצעל רעד ןיא ןדיי ייב הפוקתידנַאטש

 טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ןרעמיצ עקיאייברעד ןוא לַאז ןטסערג ןיא
 תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא ,סעבַאגסױא ענענישרעד עלַא
 ןיא ,טלעטשעגסיוא ךיוא ןעוועג ןענעז סעבַאגסױא יד וצ .טייצליורג רעד וצ
 קעטָאילביב יד סָאװ ןטייקיטכיוו עלַאעזומ ענעדישרַאפ ,םערָאפ רעקירעהעג ַא
 סרעכוזַאב יד .טעטעיּפ סיורג טימ ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ץלַא .טגָאמרַאפ
 ןעגנורעלקפיוא עקירעהעג יד ןעמוקַאב ןבָאה סרעכוזַאב-רעדניק יד טרפב ןוא
 -יב רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה ס'סיורג סעּפע זַא ,טליפעג ךיז טָאה סע ןוא
 רעד ךָאנ טָאה גנולעטשסיוא רעד וצ רעבָא .טימרעד ןָאטעגפיוא קעטָאילב
 ןוא ןברוח ןגעוו סעיצקעל 10 ןופ לקיצ ַא טריזינַאגרָא טעטיזרעווינוא-סקלָאפ
 -עז סעיצקעל יד ןוא ,עקנַאזיטרַאּפ ןוא ןרעגַאל ,סָאטעג יד ןיא דנַאטשרעדיװ
 -רעביא ץלַא סָאד ןבָאה עכלעוו יד ןופ ךעלסילשסיוא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענ
 | ,טבעלעג

 -ץגנָא ןבָאה עכלעוו סרערעהוצ יד רעביא טבעוושעג טָאה טייקילייה ַא
 ,לַאז ןיא עיצקעל עדעי טליפ

 ךלמ ןעוועג זיא םעלַא םעד ןופ רעבעג"זָאט רעד זַא ,ןבעגוצ ןעמ ףרַאד
 עו | ?שטיװַאר

 ןרירטסוליא וצ גנורעדָאפ ןייז טלעטשעגנגעק ןשטיװַאר ךיז בָאה ךיא
 ךרוד ,טײצ-עיצַאּפוקָא רעד ןיא גנַאזעג ןגעוו קעטָאילביב ןיא עיצקעל ַא עניימ
 | ,םלוע ןטימ ןענרעלנייא ייז ןוא רעדיל עכעלטע ןעגניזסיױרַא

 סע ןלָאז --- רקיע רעד ןוא --- טגָאזעג ךיא בָאה -- טשינ טסַאּפ'ס ---
 - .ןענעק עכלעוו יד ןָאט
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 יק ס גיי ג ר עש ט ַא ק ..ש

 --- ןבעגעגכָאנ טשינ שטיװַאר טָאה --- טשינ טסַאּפ סע טסייה סָאװ --

 לרַאק ,רעביירש רענַאקירעמַא עטסערג יד ןופ םענייא ָאי טסַאּפ סָאװרַאפ ןוא

 טגניז ןוא בושי וצ בושי ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ טרעדנַאװ סָאװ ,גרובדנאס

 טניימ !רָאלקלָאפ רענַאקירעמַא ןופ רעדיל סרערעהוצ ענייז טימ ןעמַאזוצ ןייא|
 "יז ַא ןטייברַאפ טנעקעג טשינ טלָאװ ,רָאי 70 ענייז וצ ,ןגרובדנאס זַא ,ריא

 | ?ןעמָאנ ַא טימ רעג

 ךיז ןזָאל ןופ ןבָאה הטרח טפרַאדַאב טשינ בָאה ךיא זַא ,טכוד רימ.. |

 .ןשטיװַאר ןופ ןדייררעביא

 סיורג .ןביירש וצ סרעדנוזַאב ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ ןשטיװַאר ןגעוו רעבָא

 סרעטעברַאטימ עקירעביא יד ךיוא קפס םוש ןָא ןענידרַאפ טײקמַאזקרעמפיוא

 "נזייא לחר .עיצוטיטסניא-סקלָאפ רעד וצ טפַאשביל סיורג ןיײרַא ןגייל עכלעוו

 "כיד רעגנוי רעד ,תימלוש ,הקבר ,ןַאמסייו היח ,שטיװָאנושרעג לטיג .,גרעב

 ,טייצ רערעייט רעייז ןופ רעמ ךס ַא ,ךס ַא קעװַא ןביג --- שטיוװָאכמיס רעט

 ןדייל םעד ןופ ןפרַאד טשינ לָאז עיצוטיטסניא יד ידכ

 .קעטָאילביב ַא רָאנ טשינ סע זיא טגָאזעג יו

 קעטָאילביב רעד ךרוד זיא רעביירש רעקיטכיוו יצ ,רָאטקעל ןייא טשינ

 סעיצקעל ןעלקיצ עצנַאג רעדָא עקיצנייא ןטלַאה וצ טרָאד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא

 .(ךיירנייוו סקַאמ רייד ןטנרעלעג םעד טימ . ,לשמל ,ןעוועג זיא סע יװ)

 -רעווינוא-סקלָאפ ,ןעגנולעטשסיוא ,ןעגנומענרעטנוא עכעלטנפע עסיורג

 י"רעביירש עשידיי יד לקניוװ ַא ןבעגּפָא ,ןטרעצנָאק ,ןסרוקידַארּפש ,טעטיז

 "וטיטסניא יד סָאװ ץלַא טשינ ךָאנ ןענעז ןטעטױװיטקַא ערעייז רַאפ החּפשמ

 | .ןובשח ריא ףיוא טָאה עיצ

 טלעוו רעד וצ ןגָארטרעד רוטנעגַאךפַארגעלעט עשידיי יד טָאה טציא

 םעיינ רָאג םעד ןופ תיבה-תכונח םייב לַאערטנָאמ ןיא בוט-םוי ןסיורג ןגעוו

 .טיובעגסיוא עיצוטיטסניא רעד רַאפ לעיצעּפס ןבָאה סרעוט עריא סָאװ ןינב

 ַא טעמכ ןיוש ןינב םעד ןעז ןוא ןייז וצ דובכ םעד טַאהעג בָאה ךיא

 ,ןקיטרַאפ

 ןעוועג אנקמ בָאה ךיא זַא ,ןגָאז וצ ןעמעש טשינ ךיז לעװ ךיא ?האנק

 "נַארג ַאזַא ןעיובוצסיוא ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ןדיי טנזיוט 90 רעלַאערטנַָאמ יד

 | .עיצוטיטסניא עזעיד

 :לייוו אנקמ ןיב ךיא

 -- טכירַאב ַא טימ סרעוט יד ןעמוק --- ןינב םעיינ ןיא קידנעײגנײרַא;

 סקעז ןוא ענעסקַאװרעד טנזיוט ייווצ ,רעכיב טנזיוט 40 קעטָאילביב יד טָאה

 ענעזעװעג (!!) טנזױט ייווצ ןופ המישר ַא .סרענעייל-רעדניק (!) טרעדנוה

 יץנעטסיזקע רָאי 12 יד רַאפ טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןופ סרעכוזַאב עקידנעטש

 :ןַארַאפ זיא רַאלָאד ןָאילימ לטרעפ ַא טסָאקעג טָאה סָאװ ,ןינב םעיינ ןיא

 "רעדניק ַא ,רעמיצ-רידוטש רעמעװקַאב ַא ,לַאזנעייל רעקיטכיל ,רעסיורג ַא

 ַא .עיצַאלוקריצ-רעכיב ןוא ןגָאלַאטַאק רַאפ לַאזטרַאװ רעמארג ַא ,קעטָאילביב

202 



 לבעמ םעד טימ טַאטשעגסיױא ,לקניווקנעדעג ןוא קעטָאילביב ןיגיירב ןבואר
 רעד רַאֿפ ןעָארויב ייווצ .רעמיצ-טעברַא סרעלעטשטפיוש ןטמירַאב םעד ןופ

 -ומ ,טסנוק רַאפ ןרעמיצ ,טעטיזרעווינוא ןוא קעטָאילביב ןופ עיצַארטסינימדַא
 ַא טימ לָאז רעסיורג רעדנוזַאב ַא ןוא ןגָארטרַאפ רַאפ לָאז רערענעלק ַא ,קיז
 יד רַאפ ןרעמיצ-סטעברַא .טייקיטעט רעלַארעמַאק ןוא ןטרעצנָאק רַאפ עניב
 ךיז טכייה ןינב ןופ רעטנעצ ןיא .ויכרַא ןוַאפ רעמיצ ַא ןוא ןרַאקעטַאילביב
 -גנע ןיא טלעטשַאב לעיצעפס) עיצקורטסנָאק-לָאטש יד ,קָאטש 2 ףיוא ףױרַא
 יירד יד ןופ ןדעי ףיוא .רעכיב טנוױט 100 זיב ןעמעננײרַא ןעק סָאװ (דנַאל
 עכעלטפַאשלעזעג רַאפ ךיק ַא ,סעבָארעדרַאג עקיסַאּפ ןַארַאפ ןענעז קָאטש
 ,ןעגנַאגנירא ערעדנוזַאב ייווצ טָאה ןינב רעד .גנוניוװ ַא ,ןעגנומענרעטנוא
 -ָאטידיױא יד ןופ טרעכוזַאב יד ךרוד ןרעו טרעטשעג טשינ טעװ טימרעד ---
 עכלעוו ןלַאז-רידוטש ןוא ןעייל ,קעטָאילביב רעד ןופ טייקיטעט יד ןלַאז-עיר
 "יור ןיא ךיז ןקיטיינ

 רעד יוװ ,םָאר דוד ןבעגוצ ךיוא רעכיז עיצוטיטסניא רעד טעוװ תובישח
 יד סָאװ טמַא רעיינ ַא זיא'ס .עיצוטיטסניא רעד ןופ רָאטקעריד-װיטוקעזקע
 ןפַאש וצ טייקיטיינ ַא ןעזעגנייא ןבָאה סרעוט

 ךיא ךיוא ןיב .טמַא ןקיזָאד םעד רַאפ ןטַאדידנַאק גונעג ןעוועג ןענעז סע
 ,רעטלייוװרעדסיוא רעד ןרָאװעג זיא םָאר דוד סָאװ ןדירפוצ

 ןרעטלע ענייז ןופ ןוָאװעג טכַארבעג ךָאנ דניק ַא יו זיא ,םָאר טניירפ
 -ָאק שיטירב ןופ טעטיזרעווינוא רעד ןיא טריאודַארג ךיז טָאה רע .ענליוו ןופ
 טָאה םעד וצ ,טפַאשנסיװ-קעטָאילביב ןופ םָאלּפיד ַא ךיוא טָאה ןוא טיבמָאל
 -ָאטגנישַאװ ןיא עיפָאזָאליפ ןוא רוטַארעטיל רַאפ ןסרוק טכַאמעגכרוד ךָאנ רע
 דוד ןופ םייה רעד ןיא ןעוועג ךיא ןיב לָאמניײא טשינ .טעטיזרעווינוא רענ
 ןוא עשירַארעטיל יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג ןוא םָאר
 -רַאפ ןיא ןוא םערָאפכוב ןיא ןטעברַא ענייז .ענייז ןטעברַא עכעלטפַאשנסיוװ
 שיזיוצנַארפ ןוא שילגנע ,שידיי ןיא ןלַאנרושז ןוא סעידעּפָאלקיצנע ענעדיש
 -געמ עסיורג טימ רעפעש ַא רַאפ טלעוו רעד ןיא טכַאמעג טנאקאב םיא ןבָאה
 (טּפירקסונַאמ ןיא) ןטעברַא עקיטכיוו ענייז וצ טפַאשביל יד .,ןטייקכעל
 עקיטרעוװ ןייז ,ןעניישרעד ירפ וצ טשינ הלילח ןלָאז יז זַא ,רעטיצ רעד ןוא
 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טפַאשטנַאק ןייז ,םירפס עטלַא ןופ גנולמַאז
 -ָאילביב-סקלָאפ עשידיי יד .ץרא-ךרד סיורג סױרַא טפור ןכַארּפש ענעדישרַאפ
 ןסיורג ַא טימ ייס .ןרָאװעג רעכייר רָאטקעריד-וװיטוקעזקע ריא טימ זיא קעס
 עכלעוי ןטיבעג יד ףיוא רָאטַאזינַאגרָא ןטוג ַא טימ ייס ןוא לאוטקעלעטניא
 -גָאמ ןיא טייקשידיי רַאפ ךיירגינעק םעײנ-טלַא םעד טָא רַאפ טנעָאנ ןענעז
 .לַאערט

 רעטצנעפ עקיטכיל ,עטיירב יד ךרוד טקוקעגסױרַא בָאה ךיא ןעוו ןוא
 ץכיוה יד ןוא ץַאלּפ םענירג ןקיזיר םעד ךיז רַאפ ןעזרעד ןוא ןינב םעיינ ןופ
 ץלַא זַא ,טליפרעד ךיא בָאה טָאטש רעד ןיא ןסירעגניירַא ןענעז עכלעוו גרעב

503 



 = קס ס נ י ג ר עש ט ַא 0 .ש

 ךופ טשטנעבעג זיא טָאטש יד סָאװ טימ טייקנייש עכעלרעה יד :סנייא זיא

 טָאטש רעד ןיא טָאה שטנעמ רעד סָאװ טייקנייש עקיטסייג יד ןוא רוטַאנ רעד

 ,ןפַאשעג

 ןיא טייקשידיי רַאפ ךיירגינעק רעד טמענרַאפ טייקנייש רעד טָא ןיא

 ןבושה רעדנוזַאב רָאג ַא ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעד ןופ ןינב ןטיובעגסיוא-יינ

 .ץַאלּפ
 -טימ יד ,סרעיוב יד ,סרעריפנָא יד ,סרעוט יד טולאס ןטסקימַאלפ םעד

 -לוק םעד ןופ תיבה-תכונח םעד וצ לָאערטנַאמ ןופ ןדיי יד ןוא סרעטעברַא

 .ץַאלַאּפ "רוט
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 ..עלענ ,עניורנ ,עסייוו ,עצרַאװש טימ
 טעװעטַארעג ךיז טָאה סע ווו לזדניא םעד ףיוא)

 (ָאוורק ןָאזניבַאר

 הכולמ ןייא ןדליב עכלעוו ,ןעלודניא עדייב יד ףיוא ןענעז ןצנַאגניא

 ,רעניווונייא טנזיוט 600 יװ רעמ סעּפע ןַארַאפ *ַאגײבָאט ןוא דַאדינירט;
 ,עניורב ןוא עצרַאװש :עטרילָאק ןענעז רעניווװנייא יד ןופ טנעצָארּפ 0

 עקירפַא ןופ ןשינעדליװ יד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג דלַאװגב ןענעז עצרַאװש יד
 -ּפעשעגסיוא ,ייז ןופ לייט ַא רָאנ ןעמוקעג רעהַא ןענעז ןפיש-ןגייטש ןיא ןוא
 יעג ןפרָאװעגסױרַא זיא ,לייט רעטיוט ,רעקירעביא רעד .עקידעבעל םיוק ,עט
 ,םי ןיא שיפ יד רַאפ זײּפש יװ ןרָאװ

 יגייא ייז טָאה ןעמ ...ןשטנעמ יוװ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז ןסודניה יד
 ןעיוב ייז טעװ ןעמ ,ןבעל ַא ןכַאמ ןעלזדניא יד ףיוא ןלעוו ייז זַא .טדערעג
 | .ןענרעל רעדניק ערעייז ןוא ייז טעװ ןעמ ,רעזייה

 -שג טכַאמ עלַאירעּפמיא עשילגנע יד טָאה ןגָאזוצ יד ןופ לייט ַא רָאנ
 ,ןמלַאה

 ךָאנ ןענעז סע ווו טרָאד .שינעדליוורוא ךָאנ טגיניק ןעלזדניא יד רעביא
 -רָאפ טײרּפשרַאפ טרָאװ רעייז ךיוא ןבָאה ,םיבושי עכעלשטנעמ ןַארַאפ רעבָא
 ,סעיגילער ענעדישרַאפ ןופ רעייטש

 ,סרענווַאד ךס ַא קינײװעניא ןוא סרעטסיולק ,ןטעשטעמ ָאד ןעמ טעז
 רָאנ סָאװ ןיא טביולג ןעמ .עקירילָאק יד ןבָאה סעיגילער רעקילדנעצ

 ,ךעלביולגמוא זיא סע
 -ברעטש עכלעזַא רָאנ ןעמוק ןענעק ,עצרַאװש יד ןגָאז ,ןײרַא ןדעג ןיא

 םוש ןייק טלעפ'ס ןעמעוו ,טקידעשעג טשינ ךעלרעּפרעק ןענעז עכלעוו עכעל
 ,טשינ דילג

 סצ טרַא סָאװ :ןטיױט סָאד טשינ ףָארטש םוש ןייק ןצרַאװש ַא רַאפ זיא
 י ,ןײרַא רע טעװ ןדעדזג ןיא יבֲא .,.םיא

 ַא ,טנַאה ַא ,רעגניפ ַא ּפָא רע םיא טדיינש הלילחו סח רעמָאט רעבָא = |
 טליּפשרַאפ טָאה רע .ךעלקילגמוא רע זיא ןַאד ,ָא -- רעוא לקיטש ַא ,סופ
 ןדעךג ןופ רענייק ןוא ןעלגָאװמורַא קיבײא טעװ המשנ ןייז ,ןטלעוו עלַא
 רעטעב רעטוג ןייק ןייז ןענעק טשינ ,ןייז םחרמ טשינ םיא ףיוא ךיז טעוו
 - ,םיא רַאפ

205 



 יק סנ יג ר עש ט ַא ?ק שש

 ,רעסעמ רעד קרַאטש רעייז ןצרַאװש ןופ טנעה יד ןיא ןטעברַא רעבירעד
 .סַאלטָאק רעד --- סע ןפור ייז יוװ רעדָא

 גָאט ַא רעלָאד ַא .טשינרָאג ןפרַאד ,עצרַאװש יד ,ייז זַא ,ןגָאז עסייוו יד
 ןענעק ייז ,םעד רַאפ ייז ןעמוקַאב זייר לסיב סָאד .ייז רַאפ גונעגרעביא זיא
 .ָאידַאר ַא ןפיוק וליפַא ךָאנ

 ,קיטימ ךָאנ רעגײזַא 4 ָאד ןעמ טקידנע טעברַא יד ,ןטכַאנרַאפ יד ןיא
 םעד רעטנוא ךיז ייז ןגיוו עטעקַאנ-בלַאה ןוא ןָא ךיז ןסע ,םײהַא ייז ןעמוק
 ןלוטשגיוו ערעייז ףיוא ,קיזומדָאידַאר רעד ןופ טנעמינַאּפמָאקַא

 "רעד ייז ןעוו טּפַאכרַאפ ןרעװ עסייוו יד ךיוא ,עלעג יד ,עצרַאװש יד
 ,ייז ןיא ןגעװַאב וצ ןָא ךיז טבייה ץלַא .טנעמורטסניא ןַא ןופ גנַאלק ַא ןרעה

 -ַאב עריא רַאפ קיטימ םעד טריוורעס ןוא ךיק ןופ עצרַאװש יד טייג טָא
 ןוא קיזומ וצ ָאידַאר רעד רעביא טייג גנילצולּפ ,טסעג יד רַאפ ,םיטַאבעל
 ,ריא ןיא טגניז ץלַא .עקידנרירביוו ַא ,עקידנצנַאט ַא ןיוש טייג עצרַאװש יד
 -גיק יד ...ךיז ןיא ןעגנוזעגניײרַא טלָאװ יז יװ ןּפיל יד טימ רָאנ טגעװַאב יז
 -  .טקַאט םוצ רעסעמ ,לפעל ,לּפָאג טימ וצ ןּפַאלק עסייוו יד ןופ רעד

 עלעג ןוא עצרַאװש יד ןבָאה ָאגײבָאט ןוא דַאדינירט ןיא זַא ,טגָאז ןעמ |
 ,טנעמורטסניא-ליּפש םעיינ ַא טכַארטעגסיױא גרַאװגנוי

 ןבָאה ,טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ןטנעמורטסניא-קיזומ ןפיוק וצ טלעג ןייק
 .ןלַאטעמ ײלרעלַא ןיא טשרעוצ טּפַאלקעגסיױוא רעיורט ןוא תולעּפתה רעייז יז

 ןרעדנוזַאב ןייז ךיז טָאה לַאטעמ רעדעי זַא ,טּפַאכעג ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד
 ענעדישרַאפ ןטעברַאסיױא ,ןעניפעגסיוא ךיוא ןעמ ןעק ילכ רעדעי ןיא .זָאט
 ,רענעט

 ןריט יד ייב םילכ-טסימ ענעכעלב יד ןרעוו:טשינ ןביוהעגנָא ןבָאה
 ןעמ טָאה ךָאנעד .ןופרעד הביס יד ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ןעמ טָאה

 ,טסווורעד ךיז
 ןיא בָאה ךיא ןעוו ןוא טעווערטסיימעג גנַאל םישדח ןבָאה עקירילַאק יד

 -סיוא ןבָאה עכלעוו סרעטסעקרָא ָאד טרעהעג גנוניורק סטעבַאזילע ןופ גָאט

 טמוק סָאד זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,סעידָאלעמ עטסנדישרַאפ יד טליּפשעג

 -ַאב הרבח עגנוי יד עכלעוו ןופ םילכ ענעכעלב יד ןופ .סדנַאבליטס יד ןופ

 . .רענעט ערַאברעדנוװ עכלעזַא סױרַא טמוק
 -ורג עקידנליּפש עקידנרישרַאמ-קידנצנַאט רעיש ַא ןָא יד ןקוקוצנָא רָאנ

 | .דַאדינירט ןיא ןרעדינ וצ טניולעג ןיוש טָאה ,סעּפ
 רעשילגנע רעד ןופ גנוניורק רעד טימ ךיז ןעיירפ ייז ךיוא סָאװרַאפ

 ךיא בָאה החמש ַאזַא רעבָא .רָאלק ןצנַאגניא טשינ ןעוועג רימ זיא ןיגינעק

 .ןעזעג טשינ ץעגרע ןיא
 טלַא .סעקסַאמ .ןוא ןעמויטסָאק עטסקיצרַאה יד .לַאװַאנרַאק רעטייווצ ַא

 ,עסייוו ,עצרַאװש :סעסַאר ןופ שימעג ַא --- סעּפורג ערעדנַא ןיא .גנוי ןוא

 .ייעלעג ,עניורב
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 ו ב 5 סט ַא ז

 .ןַאמדלעפ עלהמהנ ךיוא זיא -- ןָא רימ ןעמ טזייוו --- טָא ---

 ,עקידנצנַאט ַא ,עטכברַאפרַאֿפ ַא ,עקידרעטנוצ ַא ,זדנוא וצ טייג יז
 ןיא ךיז טײרדעגניײרַא רעטייוו ןוא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא --- וָאלעה ---

 ,בוט-םוי

 רעד ןיא רָאנ טשינ ,םוטעמוא .טכַאנ עצנַאג ַא ,גָאט ןצנַאג ַא ױזַא
 .רעפרעד יד ןיא ךיוא ,רַאנרעב ןַאס ןיא ךיוא ,ןייּפס ףֶא טרָאּפ טָאטשטּפױה

 עלַא טעמכ --- עטמַאַאב ןוא ײצילַאּפ ,ןרָאטסינימ יד) ,טכַאמ עגיה יד
 יד רַאפ סעדייבעג עקיקָאטש-עכעלטע לסיבַא טיובעגסיוא טָאה --- (עקירילָאק

 ,קינייוו רעייז רעבָא זיא'ס .טָאטש ןיא רעניווונייא
 ?ןצרַאװש א וצ לביטש ַא ןיא ןײגנײרַא

 .ןײגוצנײרַא ווװ ָאטשינ זיא'ס
 ,רעטצנעפ יד ךרוד סױרַא ןקֹוק רעכעל
 ,טסוּפ זיא קיניײװעניא

 -כעלייק ןצנַאג ןופ געט יד ןיא דרע רעד ףיוא טכַאנ יד ךרוד טגיל ןעמ
 יד ןופ ,ןוז רעקידרדסכ רעד ןופ לטרעצ ןוא טײקמערַאװ ןעמ טיצ רָאי ןקיד
 ,ןעלמיה עיולב

 -ירד עסייו טימ ןטסַאמ עכיוה סױרַא ךיז ןבייה ךעלביטש לייט ןופ
 .ךעלכיט עקיקע

 ,לדיימ ַא ךיז טניפעג בוטש רעד ןיא זַא ,גָאזנָא ןַא ,ןמיס ַא זיא'ס ---
 ,ןקוקנָא יז ןײגנײרַא לָאז ןעמ .ןבָאה הנותח ליװ יז

 דניק ַא :ןביולג טשינ ריא טעװ ןקוקוצנָא יז ןלעב ַא טייז ריא בוא ןוא
 ,רָאי 12 ,12 ןופ ךייא רַאפ טייטש

 ןיא טרָא ןייק ןיוש יז טעװ ,רעטלע רָאי ַא טימ יז טרעוו הלילח רעמָאט
 ,ןעמ טגָאז --- "טייקטנלע ןופ ןרעוװ עגושמ טעװ יז; .ןבָאה טשינ ןדע-ןג

 ךס ַא טימ עמַאמ ַא ,רעדניק ןיוש ייז ןבָאה ןרָא-רעדניק יד טָא ןיא
 ,..סייוו ןײלַא עלעמַאמ יד יצ טסייוו רעוו --- סעטַאט לפיוו ןופ .רעדניק

 רעטסטלע רעד ןוא םיוב ַא ייב ךיז ןעמ טפערט הנותח רעכייר ַא ףיוא
 ףרַאד תונותח בור סָאד ייב .תדכו ןידכ ןיוש זיא סָאד ןוא הכרב ןייז טגָאז
 ,טשינ ךיוא טָאד ןעמ

 | ,ףוס ַא ןוא ךיז טמענ ןעמ
 סָאד טנקסּפ -- ןעמַאמ רעד ןופ עטַאט רעד קעװַא טייג רעמָאט ןוא

 ןופ ןוא .טשרָאב יװ קיליב ...דניק ןדעי רַאפ ךָאװ ַא גניליש ַא --- טכירעג
 ...םעד ןופ ןבעל ַא סעמַאמ ערעדנַא ןכַאמ ,ןעמ טגָאז ןגעווטסעד

 -ַאב ַא .ןלוש ןכוזַאב ןזומ עלַא .עקידנענעייל-טשינ ןייק ייז ייב ָאטשינ
 ןבָאה ,עטקידנעעג קירוצ ןעמוק ןוא ןָאדנָאל ןיא ןיוש טרָאפ לייט רעקידנטייד
 רעניד ַא ךָאנ זיא ץנעגילעטניא יד .ןרעינעשזניא ,סרערעל ,םירױטקָאד ייז
 עלַאירעּפמיא עשילגנע יד .רעסעב ךָאנ ןרעו טעװ סע זַא טניימ ןעמ .טכיש
 ;סודניא ַא רימ טגָאז --- לָאמַא יװ עבלעז יד טשינ ןיוש זיא ,טכַאמ
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 יק ס ני נג ר עש סַא ק .ש

 .רעגרע ךָאנ ןייז טעוו עסייוו יד ןָא ןוא טוג טשינ זיא עסייוו יד טימ ---
 ןופ בצמ רעד .רעטוג ַא זיא סעסַאר יילרעלכ יד ןופ ןבעלנעמַאזוצ רעד

 --- שטָאכ ,רערעסעב ַא ךרע ןַא ןָא זיא עסייוו עּפורג רעניילק רעד

 ,עכייר ןַארַאפ ןענעז ,רעידניא יד ייב רקיע רעד ,עקירילָאק יד ייב ךיוא
 "עג ןליבָאמָאטױא ערעסערג ןוא ערענעלק רעטנזיוט יד ןופ .ןרענָאילימ וליפַא
 -ניא יד ,עקיטכערּפ יז ןבָאה סעדייבעג-לוש .ייז וצ לייט עטסערג יד ןרעה

 רענעגייא רעד ןופ טײקיטרַאנגיײא יד ןטלַאהוצנייא ךיז טימַאב ץנעגילעט

 ,רוטלוק
 -רוטלוק ןימ ַא רָאפ ןעלודניא יד ףיוא ָאד ךיוא טמוק ,םוטעמוא יו ןוא

 .תועּפשה ,שיוט
 -ידלזיירק סָאװ ןייז ןלָאז רָאה ערעייז ידכ ץלַא ןעוט ןעיורפ עסייוו יד

 ...רעטַאלג סָאװ ןייז ןלָאז רָאה ערעייז ץלַא ןעוט עצרַאוװש יד .רעק
 -וקיטסעשז ענעדישרַאפ יד ןעמענוצרעביא ידכ ימ ךס ַא ןגייל עסייוו יד

 ןליוו עצרַאװש יד ,ץנעט עשידניא ןוא עשרעגענ יד ןופ רעּפרעק ןופ סעיצַאל
 ,ןסלַאװ עשיאעּפָאריײא יד ,סָאגנַאט עשיניטנעגרַא יד רָאנ ןצנַאט

 -ַאנ ןופ ןעלצרָאװ ןכוז לָאמַא ןפרַאד טשינ ןלעװ רעקלעפ יצ סייוו רע

 רעטייווצ ַא ייב עסַאר ןייא ,רעקלעפ ערעדנא ייב ןטײקיטרַאנגיײא עלַאנָאיצ
 .ייעסַאר

 ,ליוא ןַארַאפ זיא דַאדינירט ןיא .רעקוצ ןוא זייר טסקַאװ דַאדינירט ןיא
 עסיז סָאד; דַאדינירט ןפור ,רעקוצ םעד בילוצ ,טנעקעג טלָאװ ןעמ

 טשינ רעקוצ רעייז ןופ זיא רעניווונייא יד ןופ ןבעל סָאד רעבָא --- ,"לזדניא
 ,סיז ױזַא

 -ַאר-ליוא יד ןופ ,סעיצַאטנַאלּפ-זיײר ןוא רעקוצ יד ןופ םיטַאבעלַאב יד
 :ןגָאז טכער טימ ןענעק ייז .דנַאלגנע ןיא ךיז ןעניפעג סעירעניפ

 ,סיז ןבעל סָאד (זדנוא) טכַאמ טעברַא ---

 סָאד .דַאדינירט ןיא ןַארַאפ זיא טלעוו רעד ןופ סרעדנווװ יד ןופ ענייא

 .ןגעוו יד רַאפ טלַאפסַא ,ָאי .טלַאפסַא --- טסקַאװ סע ווו ערעזָא ןַא זיא

 קיסילפ םעד סױרַא ןּפעש ןוא סענישַאמ .רעקילדנעצ ךעלגעט-גָאט ןעמוק

 טרעווילגרַאפ ךיילג טרעוו סע וװ סענישַאמ יד ןיא ערעזָא .רעד ןופ טלַאפסַא

 "יינ טשינ יד ןגױצעגסױרַא עסַאמ רעד ןופ ןרעוו ןקירבַאפ ןיא .רעקיטש ןיא

 יד ןוא ָאגײבָאט ןוא דַאדינירט טדיײלקַאב עקירעביא סָאד ןוא ןפָאטש עקיט

 -טלַאפסַא רעדַאדינירט רעד .ןגעוו עטסנרעדָאמ יד טימ ןעלזדניא עקירעביא

 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא טריטרָאּפסקע ךיוא טרעװ סקיוועג

 "גנע יד סױרַא טיג סע סָאװ סעקרַאמטסָאּפ ערַאברעדנוװ יד ןופ ענייא

 -רוטלוק עװַאקישט ַא רָאפ טלעטש *ָאגײבָאט ןוא דַאדינירט; עינימָאד עשיל

 ךיז טפערט ָאזורק ןָאזניבַאר רעשיטסַאטנַאפ רעד :שינעעשעג עשירָאטסיה

 ןַא ךיז טָאה ָאזורק יו לזדניאדָאגײבָאט ןפיוא ךיז ןפערט ייז ...ןקיטיירפ טימ

 "נרָאי טָאה רע וװ ןוא טעװעטַארעג עפָארטסַאטַאק-ףיש ַא ןופ ,רעקיצנייא
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 דו ב 9 מס א ן

 -עג ךיז טָאה רע ןענַאװ זיב ןפַאשַאב לזדניא ןפיוא ןבעל ַא ןיײלַא רענייא גנַאל
 ,קיטיירפ ןעמָאנ ןטימ שטנעמ ןטייווצ ַא טימ ןפָארט

 ,טלעוו רעד ןיא רעדניק ןענָאילימ ןופ דלעה רעד זיא ָאזורק ןָאזניבָאר
 -קיביײארַאפ ַא עיזַאטנַאפ יד .ןעוועג טשינ לָאמנײק סע זיא טייקכעלקריוו ןייק
 ענייא ,סעדנעגעל רועיש ַא ןָא טימ טזױרקעגמורַא ךיז טָאה ריּפַאּפ ןפיוא עט
 -תונכש ןפיוא סע טָאה טריסַאּפ זַא ,עקַאט טלייצרעד סעדנעגעל יד טָא ןופ
 ,ָאגײבָאט ףיוא דַאדינירט ןופ לזדניא ןקיד

 -רַאפ טלָאװעג עקרַאמטסָאּפ רעד ךרוד ןעלזדניא יד ןופ גנוריגער יד טָאה
 ,טגָאז עדנעגעל רעדנַא ןַא יו ,וװשרעדנַא טשינ זַא ,טלעוו רעד ןריטנעמוקָאד
 ,..טריסַאּפ ךַאז יד טָאה ָאגיײבָאט ףיוא רָאנ

 ,.,וזַא ןייז לָאז

 טינ ייז טביולרעד גנורעקלעפַאב רעדַאדינירט רעד ןופ טייקכעלקריוו יד
 ןיילַא ייז שטָאכ ,סעדנעגעל טימ ,ןכַאז עטסוּפ טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ליפוצ
 .סנבלגרעבַא ןוא עיזַאטנַאפ ןופ טשרעהַאב ןצנַאגניא ןענעז

 -רעטניא ןעמוקעג ךימ ןענעז עכלעוו ןרעטרָאּפער-סגנוטייצ עשילגנע יד
 | :טגערפעג ךיא בָאה ןריאויוו

 ?טפַאשרעה רעשילגנע רעד טימ ןדירפוצ ריא טייז ,גניוויא רעטסימ ---
 רעקיטױהצרַאװש רעד רימ טגָאז -- סָאבעלַאב } ייק טימ -- |

 ,סָאבעלַאב ןײלַא ןרעוו ליוו רעדעי .ןדירפוצ טשינ רענייק זיא --- טסילַאנרושז
 ?ןײלַא ןבעג הצע ןַא ןענעק ךיז ריא טעוװו ---
 ןײלַא ךיז ןלעװ רימ ןוא טלעװ רעד ייב טלעג ןגרָאב ןלעװ רימ ---

 ,ןלָאצַאב רימ ןלעװ ךָאנרעד ןוא ןטעבױַאפױרַא
 ?טייהיירפ רעייא ןיא טקנערשַאב ךיז ריא טליפ ---
 -עד ,ןרָאטסינימ ענעגייא ןבָאה רימ .טגָאזעג טשינ ךיא טלָאװ סָאד --

 ןקוק רעדנעלגנע יד זַא ,רימ ןליפ ךָאד רעבָא ,ןטסילַאנרושז ,סרערעל ,ןטַאטוּפ
 יז ןלָעװ --- םיטַאבעלַאב יד ןועװ ןלָאז ןיילַא רימ זַא ,ךָאנ קרַאטש זדנוא
 -צה ןעמוקַאב ןלָאז רעדניק ערעזדנוא זַא טשינ ןזָאלרעד יז ,ןזָאלרעד טשינ
 ,גנודליב ערעכ

 סָאװ ץנעגילעטניא יד גנודליב עכיוה ןעמוקַאב טָאה ױזַאיװ ןוא ---
 ?טציא טָאה ריא

 -ןטש דנַאלסיױא ןייק טקישעג יז ןבָאה ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ערעייז ---
 ,ןריד

 ןַא טָאה ,ןאהק .ר .מ רעטסימ ,רעידניא ַא ,טסילַאנרושז רעטייווצ רעד
 ;גנוניימ רעדנַא

 טגָאז --- דנַאלגנע ןופ ןסײרּפָא טשינ ךָאנ ךיז רימ ןרָאט לייוורעד ---
 טעװ טייצ יד זַא ,ביולג ךיא .ןטלַאהעגסיױא טשינ ןטלָאװ ןיילַא רימ --- רע
 ,טײקיגנעהּפָאמוא ןמוקַאב ןוא ףייר ןרעוו ןלעװ רימ זַא ,וצרעד ןעגנערב
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 יק סי ג ר עש טַאק (-ש

 סָאװ ,גנַאזעג רעקיטעמוא ןַא ןסירעגרעביא טָאה ךערּפשעג רעזדנוא

 | .זדנוא וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה

 ןטײלגַאב רעגענ עקידנרישרַאמ ןעזרעד ןוא סַאג רעד ףיוא סױרַא ןיב'כ

 .דילגטימ-החּפשמ ַא ֹור רעקיבייא רעד וצ

 "נָא ,רעכעלטסייג רעד .םלוע-תיב םעד זיב ,רדסכ ,רדסכ ייז ןעגניז ױזַא

 הנחמ ַא םיא םורַא ,סיורָאפ רעקידנעגניז ַא טייג ןַאברוט-רעיורט ַא ןיא ןַאטעג

 .סרעפלעהוצ עטליהעג ןצרַאװש ןיא
 עטסטנעָאנ סרטפנ םעד ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא טריפעג טרעוו הטימ יד

 יעקידנעגניז רעדיוװ ,עקידנרישרַאמ רעדיוװ ייז ךָאנ ןוא

 ןופ עפש ןיא טצוּפעג רדסכ זיא סָאװ ,גָאט ןקינוז ,םענעטכיולעצ ןיא

 -ניז-קירעיורט סָאד טָאה --- םי ןקידלדורּפש טימ טלגנירעגמורַא ןוא סנירג

  .טסַאּפעגנײרַא טשינרָאג ךיז דליב קידנעג

 | --- רעבָא
 ,דַאדינירט ןיא רָאנ טשינ ןוא .ןיוש זיא ױזַא

 א

 ?קעה םעד טָא ןיא ןדיי ןַארַאפ ןענעז סע יצ.,, ---

 ,ווירב ןטסנעָאנ ןיא ןענָאקַאב ךייא ךיא לעװ ייז טימ .ןַארַאפ יַאדוװַא ---
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 םעד ףיוא רענַאקיזַאמ עטצעל יד
 . דַאדינירט לודניא

 ןעלזדניא יד ףיוא ןדיי ןגעוו ןלייצרעד וצ רעטכייל ןעוועג רימ טלָאװ סע
 ןעּפעשטוצ ךיוא ןעוועג טביולרעד רימ טלָאװ סע ןעוו ,ָאגײבָאט ןוא דַאדינירט
 זיא סָאד ,דַאדינירט ןופ ןעילפ העש ןייא ןצנַאגניא זיא סָאװ ,לזדניא ןטירד ַא
 | ,סָאדעברַאב לזדניא רעד

 ןעגעז עכלעוו ןדיי רעדַאדינירט יד רעבָא .ןעוועג טשינ טרָאד ןיב ךיא
 ןדיי ןגעוו ייז טגערפ ןעמ ןעוו ,ךייא ןלייצרעד ןעוועג טשינ ךיוא ךָאנ טרָאד
 ןעוועג זיא עטכישעג עשידיי לטיּפַאק ַא זַא ,דַאדינירט ןיא טייקשידיי ןוא
 ,סָאדעברַאב ןיא

 ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש ןעמוקעג ןענעז לזדניא םעד טָא ףיוא
 טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,ןעמייה ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו

 ,ןקילָאטַאק ןייק ןרעוו
 רעסַאוװ ןופ ,רעייפ ןיא רעייפ ןופ ןפָאלעג ןענעז ייז .ךַאז ענדָאמ ַא ןוא

 ,רעסַאװ ןיא
 שקידנדייל-תוריסמ ענעי ןופ ןבילבעג טשינ טייקשידיי רוּפש ןייק זיא'ס

 טיהעגפיוא טציא טרעוו סָאװ םלוע-תיב ןפיוא ןַארַאפ רָאנ ןענעז ןרוּפש .ןדיי
 ,"לסעג-ןדיי, ַא ןַארַאפ זיא סע .רעסיבלופ רייד ןקסע ןקיטרָאד םעד קנַאדַא
 ןשילביב םעד טגָארט סָאװ טרָארוק ַא ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא ןָא טזייוו ןעמ
 .עבש תב ןעמָאנ

 רעבָא סייוו ןעמ .בולק-ײקָאשז ַא טציא זיא שרדמ תיב ןקילָאמַא םעד ןיא
 שכלעוו סעילימַאפ עשיטַארקָאטסירַא ןגעוו ,ןלייצרעד וצ רעכיז ףיוא טשינ
 -שג ןענעז עכלעוו סָאדעברַאב ףיוא ןדיי עיינ יד .ןדיי ענעי ןופ ןעמַאטש ןלָאז
 טייקשידיי ןופ םינמיס עקידעבעל ןבָאה תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןעמוק
 ...םלוע-תיב ןשידיי םענעסקַאװַאב ןקיטרָאד םעד ףיוא רָאנ ןענופעג

 זיא ל ָא מ ַא רעד .ןדיי ייב ןָאטעג *לָאמַא; ךיז טָאה דַאדינירט ןיא =
 ,תוחּפשמ עשידיי 200 ייב ןעוועג ןענעז ןַאד .קירוצ רָאי קילדנעצ ַא טימ ןעוועג

 -יגירט יד ןזָאלרעד טשינ טָאה דנַאל ןיא עגַאל עשימָאנָאקע ערעווש יד |
 -ייר רעד טקָאלעג טָאה סע .דמעמ ןקידנקידירפַאב ַא וצ ןעמוק ןדיי רעדַאד
 ןגָארטעגרעבירַא ךיוא ךיז טָאה ןעמ .ַאלעוזענעװ בושי רעקידתונכש רערעכ
 ,עקירעמַא-ןופצ ןיא
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 יק סנ יג רעש טַאק .ש

 םעד ןיא .תוחּפשמ עשידיי 60 זיב ןבילברַאפ דַאדינירט ןיא ןענעז טציא

 ךיז ןלהק עכלעוו ,ןדיי עשטייד ןופ תוחּפשמ עכעלטע יד טנכערעגניײרַא ןיוש
 / .ןעמַאזוצ טשינ

 -רַאב יו סוחי ןשירָאטסיה ַאזַא ,ןדיי עגיה יד ןגָאז ,טשינ ,טָאה דַאדינירט

 -יבירט ןכיײר ַא ןגעוו ןלייצרעד וצ ףיוא טשינ ןעמ טרעה ךָאד רעבָא ,סָאדעב

 ןיא ןעוועג טנָאקַאב זיא סע .גנינַאק עילימַאּפ רעד טימ רעניווװנייא רעדַאד

 יױטַאק ריא טימ ךיוא רַאנ ,טייקכייר ריא טימ רַאנ טשינ עילימַאפ יד דנַאל

 ךיז טסיוורעד החּפשמ רעד ןופ שאר רעד .עיצַאסנעס ַא טָא ןוא .טייקשיל

  ץשידיי יד ךיז וצ טפור רע .עּפָאריײא ןיא ןדיי טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ

 -עדנַאװניא עשידיי עיינ יד ןפלעה ליוו רע זַא ,טרעלקרעד ןוא רעייטשרָאפ

 ןעמ רעבָא ,ןדיי טימ תוכייש ַא סעּפע טָאה רע זַא טשינ טגָאז גנינַאק ,רער

 ,טליפרעד
 טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןעוו טיוט ןייז ךָאנ טליפרעד ךיוא ןעמ טָאה סָאד

 :האווצ עשילרעטסיוא ןייז ןריפסיוא

 -1ײרַא ןיהַא םיא ןוא םי ןטימ ןיא ןריפקעווַא רעּפרעק ןייז לָאז ןעמ

 ..,ןפראוו

 ןטרעטייוורעד קרַאטש ַא טימ ןפָארטעג ךיוא טָאה גנוריסַאּפ עטייווצ ַא

 יד ,יורפ ןייז) טסירק א רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ ןעמעוו ןַאמסענזיב ןשידיי

 -נײרַא ךיז טָאה רע .(טסייג ןשילױטַאק ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז רעדניק

 ןטנַארגימע עיינ ןפלעה ןיא ןפרָאװעג

 ,טצונעגסיוא טוג םיא טָאה'מ

 ןזָאלרַאפ רעטריזילַארַאּפ ַא ןבילבעג עירָאטַאנַאס ַא ןיא רע זיא ףוס םוצ

 "יודיו ַא טקידנערַאפ טָאה ןוא ןדיי ןופ ייס ,ןטסירק ןופ ייס ,ןעמעלַא ןופ

 "רעד ןעוועג טשינ ןבעל םייב זיא רע ווו ,קעװַא --- חלג ַא טימ רעקידנגָאז

 | ,ןעגנַאג

 יד ןיא ןענעז ,דַאדינירט ןיא ןַארַאפ טציא ןענעז עכלעוו .ןדיי יד רעבָא י

 ,עלַאנָאיצַאנ טנעצַארּפ טרעדנוה
 רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ץלַא טימ טימ ןבעל ייז ןוא ןגייא זיא ייז

 ,טסַאג ַא געט רָאּפ ַא ףיוא ּפֶא ךיז טלעטש ןטלעז טשינ .טלעוו רעשידיי

 -צירטסיב ןופ ,ה"צ ןַאמלעה ר"ד ןופ תונורכז עװַאקישט ןעמ טלייצרעד

 ןוא טַאּפ בקעי ןופ ןוא סעשָאגרַאמ ר"ד ,ןַאמרעקוצ ךורב ,יקצינרָאכט ,יק

 סערגנָאק-רוטלוק ןופ םיחילש יװ 1948 ןיא ןענעז עכלעוו ,דלַאגניג סחנּפ

 ַא ףיוא טיירפעג ךיז וליּפַא ןבָאה ןוא ָאד טרעדינעג ילפייברַאפ רעייז ןיא ךיוא

 | .יורפ רעשידניא ןוא רעטקָאד ןשידיי ַא ייב תירב

 עג ייז טימ ןבָאה םיחילש ענעדישרַאפ יד סָאװ קיניײװ ןענַאמרעד ייז

 ןופ ןעמוקַאב טָאה חילש רעדעי טלעג לפיוו טשינ וליפַא ןלייצרעד ייז ,טדער

 -- אי טנָאמרעד רעדעי רעבָא סָאװ .ןטפַאשלעזעג ענעדישרַאּפ יד רַאפ בושי

 ...םינוגינ יד ןענעז
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 זעגנוזעג רדסכ ,ןפָאלש ןייג טזָאלעג טשינ זדנוא טָאה ןַאמלעה ר"ד --
 | | | .ןעגנוזעג ןוא

 ,רעדיל ענייז בילוצ רָאנ ןעקנעדעג רימ ןלעװ ןיקצירטסיב ---
 .רדסכ סָאד ןעגניז רימ סָאװ. ,דיל ןייא טנרעלעגסיוא טָאה טַאּפ ןוא ---

 | | :תורוש סערָאגַאט רענעט עטסלַאטנעמיטנעס יד ףיא טמענ םלוע רעד ןוצ
 יי ..?ןשָאלרַאפ עלעטכיל סָאד זיא סָאװרַאפ
 -עג טָאה ךיא סָאװ רעלעפ ַא ןָאטעג בָאה ךיא זַא ,רעבירעד ןייז ןעק סע

 -סינויצ רעגיה רעד ןופ טנעדיזערּפ) ךוברעװַא רעב ןועמש טניירפ םעד טגָאז
 -נָאק-טלעװ ןופ רעיײטשרָאפ) רעװלוּפ ר"ד םעד ןוא (עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 | ,ןדיי דעדַאדיגירט יד רַאפ ןדייר ליוו ךיא זַא ,(סערג

 ןעמ יצ ,ןָאט ּפַאט ַא טוװרּפעג בָאה ךיא ןעוו ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ייז
 יה .גנַאגנײרַא םייב לָאצּפָא ןַא ןעמענ ןענעק טעוו

 ,טלעג ןָא ןעמוק ןלעװ ייז יצ סייוו רע --
 ?ןעמונרַאפ ױזַא סָאד ןעמ זיא סָאװ טימ ---
 ,ןטרָאק ןיא טליּפש ןעמ ,ךעלנייוועג יו ,טָא ---
 | ,ןגיוצעגנָא בושי "ןבלַאה, ַא רעביא ךיא בָאה ךָאד
 כעלטע ןעגנוזעגסיוא ייז רַאפ בָאה ךיא ןעוו ,ייז ןבָאה טבעלעגפיוא

 ,ךעלדיל
 ןטלָאװ .ןעגניז ױזַא טנעק ריא זַא ,רעירפ טסווװעג ןטלָאװ רימ ןעוו ---

 | ,קיטיירפ ךָאנ זיב ןטלַאהרַאפ ךייא ךָאד רימ
 ...רעלָאד קילדנעצ רָאֹּפ ַא ךָאנ ןבעגסיוא טפרַאדַאב טלָאװ ךיא ןוא..

 ןטלָאװ ייז סָאװ ןדיי רעדַאדינירט עלַא ןופ ןייפ רעייז ןעוועג טלָאװ סע ןוא
 ןזָאלעג ךימ ןטלָאװ ייז סָאװ ןוא טיײהנזעװנָא רעייז טימ ןעוועג הכזמ ךימ
 | ,,,טלָאװעג ןיילַא טלָאװ ךיא רָאנ לפיוו ןעגניז

 טשינ תוחּפשמ 60 ןשיווצ וליפַא תיב-םולש רעד זיא ?ךעלנייוועג, יו
 | ,.טשינ גוט סָאד ןוא ןעמעלַא וצ טסַאג רעד ןייז ךָאד ףרַאד ךעלטניירפ .ןדיימוצסיוא טשינ זיא סָאד ןוא .דצ ןשירענגעק ןופ טייקכעלטניירפמוא ףיוא טלעטשעג -סיוא זיא ,עגַאל יד רָאלק רעירפ טשינ סייוו סָאװ טסַאג ַא ,רעקידלגיופ ןייק

 -יא עכעלנייוועג טשינ ַא רימ טימ טריסַאּפ ךיוא טָאה דַאדינירט ןיא
 האופר ַא ףיוא וליפַא רָאנ ,רענליוו ןייא ןייק טשינ רָאנ טשינ .גנושַאררעב
 | ,ןפָארטעג טשינ קַאװטיל ןייא שטָאכ

 ,עיבַארַאסעב ,עניוװָאקוב ,עינעמור ןופ ןעמוקעג ןענעז עלַא
 ןעוועג זיא יז סָאװ רָאי רָאּפ יד ןיא זיא ,רעקסּפאל ינַאפ ןירערעל יד

 -ַאב רעבַארַאסעב עשיניטנעגרַא יד (טסירג ןוא) טרידנָאּפסערָאק טָאה ןוא -- ןדיי רעבַארַאסעב יד ןופ דנַאברַאפ ןופ רָאטָאמ רעד ןעוועג טרָאד ,לארשי ןיא
 ,ןַאמזורג ןוא יקסנַאשָאט
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 ןיזוק ַא ןרעייז עניטנעגרַא ןיא טַאהעג טָאה רעװלוּפ רייד ןופ החּפשמ יד

 .רעוויירג לכימ

 זיא סע .ןעמַאטשרַאפ טשינ ָאד ךיז ןליוו ןדיי לָאצ עניילק יד ךיוא ןוא

 .תושפנ 150 ַא ןעמַאזוצ ןיוש זיא ןעמ ןעוו וליפַא ןײלַא קיטעמוא ךָאד

 ָָאט .וװשרעדנַא יװ ייס ןענרעל ןקיש לוש-קלָאפ ןכָאנ ןעמ ףרַאד רעדניק

 ?דנַאלװשרעדנַא ןיא ןייז טשינ רעדניק טימ ןעמַאזוצ ןעמ לָאז סָאװרַאפ

 ?דַאדינירט ןיא טָאה ןעמ סָאװ ןקילג יד

 ןיא .טניירפ עשידיי-טשינ ךיוא ןעמוק ,החמש עשידיי ַא ןעמ טעװַארּפ

 יב יצ ,ךוברעװַא 'ה םעד ייב יצ ףיונוצ ךיז ןביולק תואמצעה םוי ןופ געט יד

 -לע ןטימ ןעמַאזוצ ךיז טיירפ ןעמ .ןדיי-טשינ רעקילדנעצ ךיוא סרעװלוּפ יד

 ,הגידמ רעשידיי רעגנוי רעד ןופ ךיז ןרעט

 .עלַא ןעגניז הווקתה יד

 ...?סדוד ןגמ עיולב יד ןוא

 | :שילרעטסיוא

 יטיירב ךיז טגיל ײצילָאּפ רעד ןופ ןעלטיה יד ףיוא ןוא םינינב יד ףיוא

 ,דוד ןגמ רעיולב רעד טגיילעצ ךעל

 ןייטשרַאפ וצ ןבעג טנעקעג טשינ רימ ןעמ טָאה ,טמוק סָאד ןענַאװ ןופ

 -ָארע ןופ ןגייטשסיוא םייב ןָאטעג רעטיצ ןקידגנילצולּפ ַא בָאה'כ רעבָא

 .םעלבמע ןשידיי םעד ןענייש קידובכב ױזַא ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,ןַאלּפ

 "רעװַא רעה רעד טָאה ןייּפס ףֶא טרָאּפ ןיא ןדָאב קיטש ַא טשידיירַאפ

 ףיוא ןזיװַאב ןיוש רע טָאה רעמענרעטנוא-יוב ַא זיא ןײלַא רע יוװ ױזַא .ךוב

 לַאטרַאװק םעיינ ַא ןעיובוצסיוא טָאטש רעד ןופ ןדָאב ןטפיוקעגּפָא ןקיזיר ַא

 ןַאמציײװ םייח ר"ד יד סַאג טעבַאזילע ןגינעק רעד ןבעל ךיז טניפעג סע וװ

 | .ןסַאג לארשי ןוא

 ןופ וליפַא ןוא סָאבעלַאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא סַאג ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 ןיא ךוברעװַא רע טלַאה טציא .ןסַאג המוח יד ןוא ךוברעװַא יד --- יורט ןייז

 .סַאג רעיינ ַא ןופ רעזייה יד וצ ןטנעמַאדנופ יד ןגייל

 "עג ןעמָאנ ןפיוא סַאג יד ןפורוצנָא גאלשרָאפ ןיימ ןעמונעגנָא טָאה רע

 ."טירטס רעפמעקי-ַאט

 .לזדניא-ָאגײבָאט םעד ףיוא ןדיי ןגעוו ןביירש סעּפע טלָאװעג ךיוא בָאה'כ

 ןייק ָאטשינ זיא ,ןעוועג טשינ זיא טרָאד זַא ,טרעכיזרַאפ רעבָא ךימ ןעמ טָאה

 | | ןוא ,דיי ןייא

 ?ןייז ךָאנ ןעק סע סָאװ
 ?ַאה
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 ..ענושמ טנַאז ןעמ זַא
 עק ס לר ָא מוה





 :ןענָאזרעּפ

 רחוס

 רעטקָאד

 עמַאד

 רעטקָאד ןופ ןפליהעג

 רעטאיכיסּפ"רעטקַאד ןופ טעניבַאק ַא ףיוא טפלעה רעד ןיא טלייטעג ןיא עניב יד)

 ףיוא ָאטיִנ רענייק זיא ,ןפָא ןיא גנַאהרַאפ רעד ןזעװ .רעמיצ:טרַאװ םעד ףיוא ןוא

 .(ןטכיולַאב זיא רעמיציטרַאװ רעד זיולב .שניב רעד

 (רהוס רעד ןוא עמַאד יד :ןַאףעמוק סע)

 :(טעניבַאק סרעטקָאד ןיא ַאטינ זיא רענייק זַא ,קידנקרעמַאב) ץעמַאד
 ַא ןטרַאװוצ ריא טעװ ...יירפ זיא ןַאמ ןיימ ,קילג ךָאנ טָאה ריא
 טעב ךיא ,רָאינעס ,סיוא טוט .ןײרַא ךיילג םוק ךיא ןוא עלעקטונימ
 ,לטנַאמ םעד ,ךייא

 :רחוס
 ךיא ןעמונרַאפ יװ ךָאד טסייװ ריא .קנַאד ךיא ,ַארָאינעס ,ןיינ ,ןייג
 יױרפ יד ןוא רימ ףיוא ןטנעילק רעכיז ןיוש ןטרַאװ טפעשעג ןיא .ןיב
 ךיז ןזָאלרַאפ קרַאטש ןוא .ןבעג ןענעק טשינ ןײלַא הצע ןייק ךיז טעװ
 .טשינ ןעמ ףרַאד ,גנוריצ ןופ טפעשעג ַא ןיא ךָאנ וצרעד ,יורפ ַא ףיוא

 ;(פרעטכעלעג ַא טימ) עמֿאד
 ףיוא קיטנעק טשינ ,ונ ,ונ ?סָאד ריא טייז רענעק-ןעיורפ ַאזַא .ַאהַא
 רָאּפ ַא ,ָאזלַא ,לבייוו רעייא וצ רעטכעלש ַאזַא ןייז טלָאז ריא ,ךייא
 טגָאז ,ָאזלַא .(גנוריצ ?טכַאש סָאד םיא ייב קידנעמענ) רָאנ ךעלעקטונימ
 .(גנוריצ יד סיֹורַא זייווקיצנייא טמענ) זיירּפ רעטצעל רעד זיא סָאד זַא ,ריא
 ,רָאינעס ,ןצלַאזעג ֹוצ עלעסיבַא
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 יק ס ניי ג רעש טַא?ק .ש

 :רחוס

 10 טימ ןטסָאק סע טעװ ,טונימ ַא ךָאנ ןטלַאה סע טעװ ריא זַא ןוא

 יירערעייט ךָאנ טנעצָארּפ

 :עמַאד

 טפרַאדעג טָאה ןַאמ ןיימ ןוא רענָאילימ ַא ןרעוו ריא טליוו ןטונימ ןיא

 "וצ ךייא סָאד לָאז רענָאילימ ַא וצ ןוא ,ןרידוטש רעטקָאד ףיוא ,ןרָאי

 .טלעפ זדנוא סָאװ ןעמוק

 :רחוס

 רעייא סָאװ טינ ךָאנ טסייװ ריא זַא ,טציא ןעגניד ךיז סָאװ וצ ,ַארָאינעס

 .ןגָאז טעװ ןַאמ

 :עמַאד

 טעװ וליפא למיה ןופ לרעלעט סָאד ,ָאדרַאנרעב ןיימ .רימ ייב טשינ ,ָא

 זיולב ףרַאד ,ךימ ריא טײטשרַאפ ,יורפ ַא .ןעװעלַאשז טשינ רימ רע

 ,ָאטידרַאנרעב ,(ךיז טריטעּפער) -.ןטעב וצ י װ ןוא וע װ ןסיוו

 (קיטכיל טכַאמ ןוא טעניבַאק ןיא ןײרַא טייג רעטקָאד רעד) !רעניימ לכאלמ

 .ײעלעסּפעש ןייד ,עלעבעב ןייד ,עלעצעק ןייד

 :(ריט יד קידנענעפע טינ) רעטקָאד
 !ןײרַא

 :(רחוס םוצ קידנרעטסילפ) עמַאד

 טלָאװעג טָאה ריא רעכלעוו רַאפ ,שָארב יד ךיוא רָאנ ,גנוריצ יד רָאנ טינ

 ,זיולב ךעלעקטונימ רָאּפ ַא ,ָאזלַא יייױעמענ ךָאנ ךיא לעװ ,רעייט ױזַא

 ךַאנ קידנכַאמרַאפ ,טעניבַאק ןיא ּפֶא גנוריצ לטכַאש ןטימ) םעװקַאב ךיז טכַאמ

 .(ריט יד ךיז

 י :(טנעה יד ךיז קידנשַאװ) רעטקָאד

 ?טנוזעג טשינ ךיז ריא טליפ .טוג ױזַא טייז ,ךיז טצעז ,ַארָאינעס ,עטיב

 | :(טרעיורטרַאפ) עמַאד
 "נַאד וצ טָאג ,ךיז ליפ ןיילַא ךיא !קנַאד ןטסעב םעד .רעטקָאד ,קנַאד ַא

 םעד בילוצ ןרעוו ךיא לעװ קנַארק זַא ,ליפ ךיא רעבָא ;טוג רָאג ,ןעק

 םיוא יז טקידייל יעטקָאד ןרַאפ טקרעטַאבמוא) ןַאמ ןיימ ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג

 .(םעזוב ןיא ךיז וצ לטכַאש ןופ גנוריצ יד

 יי | :רעטקָאז

 -ַאב וצ ןעימַאב ךיז טזומ ריא .ןקנַארק ןרַאפ ךיוא ןַאד רעגרע ןייז טעוו

 ןרעו טרעדנילעג ןלָאז ןַאמ רעייא ייב ךיוא ידכ ,ןוורענ ערעייא ןקיאור

 יי?ןַאמ רעייא ןגעוו ריא טלייצרעד ךעלטנגייא סָאװ ןוא .ןקיטייװ ענייז

 ...ןוא
| 

  ה :(ןגיוא יד קידנשיוװ) עמַאד

 ןבָאה ,ביל עדייב ךיז ןבָאה רימ .םיא טימ בעל ךיא יוװ רָאי 12 ןיוש
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 ױדזב 5 מס או

 -ייא .ןעוועג ןטנַאילירב ייווצ סָאד ןענעז --- ךעלרעדניק ייווצ טַאהעג
 ןבָאה רימ .ריװַאלק לרעטכעט סָאד ,לדיפ ןליּפש טנרעלעג ךיז טָאה רענ
 ןעמוקעג זיא סע זיב ...זיב ...ץלַא ,ץלַא ,שטָאק ַא ,טעלַאשט םענייפ ַא
 זיא טנייה .(;רַאטש טנייװ) קילגמוא רעכעלרעדיוש רעד ,קילגמוא רעד
 ךרוד ,לוש ןופ קידנעיײג ,ןענעז ךעלרעדניק יד ...םישדח יירד ןרָאװעג
 -יק ייווצ עניימ ..(רעטיב טנייװ) ןרָאװעג ןרָאפעגרעביא ָאטױא-טסַאל ַא

 ..ןטנַאילירב ייווצ עניימ ...רעד |
 :רעטקַאד

 -ורַאב ,ונ ...ןריסַאּפ ץלַא ןעק ןבעל ןיא .יורפ עביל ,ךיז טקיאורַאב ,ונ
 ,ךיז טקיא

 :עמפד

 ...ןרעדנַא םעד ךָאנ טגָאי קילגמוא ןייא זַא ,טקיאורַאב ךיז ךיא ןעק יו
 :רעטקָאד

 ?ןעשעג ךָאנ סָאװ זיא
 :ץמַאד

 ,..טנוזעג טשינ ױזַא זיא ןַאמ ןיימ סָאװ סָאד ,רעטקָאד ,גונעג זיא סע
 :רעטקָאד

 ?לָאטיּפש ןיא רע טגיל ?טכַארבעגטימ טשינ םיא ריא טָאה סָאװרַאפ ןוא
 .?זָאנגַאיד ןיימ ןלעטש םיא וצ ןייג לָאז ךיא ריא טליוו

 :עמַאד

 ןיא ךייא ייב טציז רע .טכַארבעג םיא בָאה ךיא .רעטקָאד ,ָאד זיא רע
 ןענעק לָאז ךיא ידכ ,טשרעוצ ךייא וצ ןײרַא סָאד ןיב ךיא .רעמיצ-טרַאװ
 ,טײקנַארק רעד ןופ תוביס יד ךייא רַאפ ןלייצרעד

 :רעטקָאד
 ..יָאזלַא .טוג רעייז .ןָאטעג ריא טָאה טוג רעייז

 :עמאד

 םיא ןּפַאכ ,רעדניק יד טימ קילגמוא רעד זדנוא ייב ןעשעג זיא סע טניז
 ןַאד טעװעדלַאװעג רע ןוא ןלַאפנָא עשיטַאמזַאּפס טייצ וצ טייצ ןופ ןָא
 ,םיחצור !גנוריצ ןיימ זיא וו !ןטנַאילירב עניימ ןענעז ווו? :רעהפיוא ןָא
 יו ,רעטקָאד ,ךָאד טייטשרַאפ ריא *!ּפָא רימ טיג עניימ ןטנַאילירב יד
 דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ןַאמ ןיימ רעהרעד ךיא ןעוו ןצרַאה ןפיוא טרעוו רימ
 .(טנייוװ)

 :רעטקַאד
 ,.,ךיז טקיאורַאב ,ךיז טקיאורַאב ,ונ

 | | :עמַאד
 יו ,ןטייווצ םעד ךָאנ טגָאי קילגמוא ןייא זַא ,ןקיאורַאב ךיז ךיא ןעק יו
 יו ןעזוצ ןלעוו ןגיוא ענעגייא עניימ ביוא ,ןקיאורַאב ךיז ךיא לָאז ױזַא
 ,ןַאמ ןיימ ןטכַארטַאב טעװ ריא
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 רק ס ניי ג ר ע ש ט ַא ק .ש

 :רעטקָאד
 סָאד ךיא טלָאװ ,ןייזייב טלָאװעג טלָאװ ריא ןעוו וליפא !ןסָאלשעגסיױא

 ןייז טוג ױזַא טעװ ריא .ןסָאלשעגסיױא .ןזָאלרעד טנעקעג טשינ ךיוא

 ןיימ ךָאנ זיב ןטרַאוװוצ טרָאד טעװ ריא ןוא ןַאמ םעד טציא ןקישנײרַא

 ,גנוכוזרעטנוא

 :(ריט רעד וצ יז טיײג קידנענייוװ) עמַאד

 ףרַאד יורפ ענעגייא ןַא ,ןגָאז רימ ריא טלָאז תמא ןצנַאג םעד רעבָא

 ףיֹוא רעיורט םעד קידנטייברעביא ,רעמיצטרַאװ ןיא סױרַא טייג) ןסיוו ץלַא ןגעוו

 טסָאקעג סע טָאה ךעלרערט רָאּפ ַא זיולב (רחוס םוצ ,עעכיימש שימלעש ַא

 ,טוג ױזַא סייז .ךייא וצ טרָאװ עטצעל סָאד ןיוש טרעהעג טציא ןוא

 ַאזַא טשינ טייז רעבָא ,שיט ןפיוא זיא גנוריצ סָאד ,םיא וצ ןײרַא טייג |

 ךייא ייב ןייז ןלעוו רימ ,ןעז טעוו ריא .ןעגניד לסיבַא ךיז טזָאל ,רעטרַאה

 טונימ יד םוק ךיא ,עטיב .(ריט יד טנפע) ןטנעילק עיינ ךייא וצ ןקיש ןוא

 "גולקעג טשינ טָאה ןעמ יצ ,טסניד רעד ןגערפנָא רָאנ לעװ ךיא ,ןײרַא

 -ַאק ןופ ריט יד טכַאמרַאפ עמַאד יד ,רעטקָאד םוצ ןײרַא טיינ רחוס) רימ וצ ןעג

 .(רעמיצטרַאװ ןופ ךיוא טדניוװשרַאפ ןוא טעניב

 :רעטקַאד
 .ךיז טצעז ,רעה ןיימ ,עטיב

 :רחוס

 ריא יוװ ,זיא עשזנַארב רעזדנוא ןופ רחוס ַא רַאפ .רעטקָאד רעה ,קנַאד ַא

 .ןציז וצ טייצ יד טציא טשינ ,ןײלַא טייטשרַאפ |

 | | :רעטקַאד

 ...ןעמ זומ --- זומ ןעמ זַא ,רעבָא ;טכערעג קידנעטשלופ

 :רחוס

 טייז ריא רעבָא .רעטקָאד רעה ,טכערעג קידנעטשלופ טייז ריא ךיוא

 ייײךייא ףיוא ןטנעיצַאּפ ךָאד ןטרַאװ סע .ןעמונרַאפ ךיוא רעכיז ךָאד

 :רעטקַאד
 יַאט ָאד ָאיטָא ...ךיז טצעז ,ונ ...ךיילג ןטנעיצַאּפ עלַא ןענעז רימ ייב

 ןעמ טזָאל ,זומ ןעמ זַא ,ךימ ריא טייטשרַאפ ..,רימ ןגעקטנַא :יײיוזַא ,עק

 דַאֹּפ רעקירעהעג ַא ןיא קעװַא טצעז רע) ןטפעשעג .עטסערג יד רעביא ךיוא

 יד ןיא ףיט םיא רע טקוק ,םיא קידנטכַארטַאב ןוא רחוס םעד ןטניוטשרעד ַא שיציז

 .(ןײרַא ןגיוא
 | | :(לכיימש ַא טימ) רחוס

 טָאג ...ךיא ןוא רעטקָאד רעה ,ןטסָאק טשינ רעקיליב ךייא טעװ סע

 ..רעטייוו יאוולה ,טנכייצעגסיוא ךיז ליפ ,ןעקנַאד וצ = |

 | :רעטקָאד

 .(טכַארטרַאפ ,סלוּפ םייב םיא קידנעמעננַא) ןדירפוצ+ ר עט י י ז ךיא ןיב
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 ַא סעּפע טייצ וצ טייצ ןופ טשינ ריא טליפ ,דניירפ רעביל ,רימ טגָאז
 ...?פָאק ןיא ןשיור

 :רחוס
 ךיא רָאנ יװ רעבָא ;ןשיור ןָא טבייה ,ןרעגַארג ןָא טבייה בייוו יד ןעוו
 ַא ,קיאור ךיז ךיא ליפ ,למוט ןטסערג ןיא ןייז געמ ,סַאג ןיא ןיוש ןיב
 ,.יהיחמ

 :רעטקַאד
 ?הנותח רעד ךָאנ גנַאל ןיוש ריא טייז .,,םוה

 | ;רחוס

 ,ץלַא ךָאנ טניימ בייוו ןיימ רעבָא .טרעדנוה ייווצ רָאי ַא זַא ,טכוד רימ
 .(עדייב זעלביימש) סורַא הּפוח רעד רעטנוא ןופ טשרע זיא יז זַא

 ;(טנעה עדייב םיא קידנטלַאה ,ןגיוא יד ןיא רדסכ רחוס םעד קידנקוס) רעטקַאד
 ?טנוזעג ןעוועג ןרעטלע ערעייא ןענעז

 :(ףיוא לעטש ַא ךיז טוט) רוס
 .(רענייז ןפיוא קידנעוט קוק ַא) ןייז לחומ רעייז רימ טעוװ ריא ,רעטקָאד רעה
 טפעשעג םעד ךָאד ןומ ךיא ,לָאקָאטָארּפ ַא ןּפַאכ ךָאנ ךָאד לעוװ ךיא
 ,..ךיא ,ןסילש

 :(קעװַא םיא טצע) רעטקָאד
 ןוא זעורענ ןרעװ ךיא ךיוא לעװ ,ןריורענעד ך י ז טעװ ריא .זַא
 ,טפעשעג רַאפ רערעייט זיא טנוזעג ...ןגיוט טשינ רָאג סע טעװ ןַאד
 ...ןסיוו ריא טפרַאד

 ;רחוס

 ,..יאוולה ,טנוזעג קידנעטשלופ ןיב ,רעטקָאד רעה ,ךיא רעבָא
 ;רעטקָאד

 ..טנוזעג טייז ריא זַא ,רָאנ ט נ י י מ ריא ,טָאיטָא-טָא
 יב ;:רחומ

 רעהַא זיב ךָאנ עקַאט ןיב ךיא ?ןיימ ךיא סע טנײמ סָאװ
 קנַארק טסנרע לָאמ ןייא ןייק (נוטש ןופ ץלַאה ןיא לָאמ יירד ּפַאלק ַא טיג)
 .ןעוועג טשינ

 :רעטקָאד
 ..סיוא ךיז טוט ,טוג ױזַא טיײז 11! ר י א טגָאז יװַא

 | ;רחוס
 ךימ טזָאל ,טייצ רערעיירפ ַא ןיא רימ ןלעו ןסַאּפש ,רעטקָאד רעה רעביל
 ,ןייג

 ;:רעטעטד

 ַאטמיוא םיא טפלעה) סיוא ךיז טוט ?םענעסקַאװרעד ַא רַאפ סע טסַאּפ יו
 ,יורפ רעייא וצ ןייג ןענעק ךיז טעװ ריא ןוא ןקוקַאב ךייא לצוו'כ .(ךיז
 ליומ ןלופ ןטימ .טמעטָא ,טמעטָא (םיוא םיא טכרָאה) .טפעשעג רעייא וצ
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 י*ק סנ י נג רעש טַא ק .ש

 -רַאטש ,טסוה .טסוה .םוא ךיז טרעק .ױזַא ,ױזַא .טפול יד ןזָאלסױרַא
 .(ליֹומ ןטנפעעצ ןוא ןײרַא םיא טכיײל ןוא םיא טקוק) .רעקרַאטש .רעק

 סיוא ריא טעז ךעלרעּפרעק ,ױזַא ,ונ (עזיוּפ) יײײאַאַאַא ...ַאַאַאַאַא טכַאמ

 .ןָאטנָא ךיז טנעק ריא .ץעידָאלָאמ .טנוזעג קידנעטשלופ עקַאט ןייז וצ
 -רעדניק ערעייא ןגעוו לסיבַא ןלייצרעד רָאג רימ ריא טעװ טציא ןוא |

 .ןרָאי

 ;רחוס

 טגָאז ,רעטקָאד רעה ,רימ ןופ סַאּפש עקַאט ,סיוא טעז ,ךָאד טכַאמ ריא
 ,..?ןטנַאילירב יד ,גנוריצ ןיימ ךייא טלעפעג יו ,רעסעב רימ

 :(טסנרע-קירעיורט) רעטקָאד
 רַאפ סָאװ ?גנוריצ ןענירעד ןטימ ןיא סעּפע סָאװ ..,ןטנַאילירב ,גנוריצ
 ...רעסעב טלייצרעד ?ןטנַאילירב ַא

 י - :רחוס
 לָאמַאטימ ךייא ןריסערעטניא סָאװ ,רעטקָאד רעה ,טשינ יײטשרַאפ ךיא
 וצ סערעטניא ריא טָאה ,ןבילקעגסיוא ריא טָאה !ןרָאי-רעדניק עניימ
 ?ןטנַאילירב יד ?סרעגייז יד ךייא ןלעפעג ?גנוריצ רעד

 :רעטקַאד

 ?ךייא סָאד גוט סָאװ וצ ,ןטנַאילירב יד ןיא טסעגרַאפ ,דניירפ רעביל |

 :(ךיז טלעטש ,טשַאדרעביא) רחופ
 .רעטקָאד רעה ,רימ ןופ טכַאל ריא ?ןסעגרַאפ טסייה סָאװ

 :רעטכָאד
 .ןטנעיצַאּפ ענייז ןופ ןכַאל וצ ןביולרעד טשינ ךיז טעוװ רעטקָאד ןייק

 :רחוס
 ?ריא יצ ךיא ,קנַארק ָאד זיא רעוו ,רעטקָאד רעה ,רימ טגָאז

 :רעטקַאד

 ,רימ וצ ןעמוקעג טייז ריא זַא ,רעבָא .טכערעג טייז ריא זַא ,ןייז ןעק = |

 טרָאפ ...ןעמעלַא טימ טשינ רעכיז ,רעכיז ךָאד ריא טייז ,רעטקָאד ַא וצ

 ?ָאדנָאה ָאיר ןיא טפָא ריא

 | :רחוס

 עז ךיא ...?סָאװ זיא ,טשינ רָאפ ךיא זַא ןוא ...?ָאי רָאפ ךיא זַא ןוא

 יד ּפָא רימ טיג .ןכַאמ טשינ ךייא טימ ךיא לעװ ןטפעשעג ןייק זַא ,ןיוש

 ..רימ טייז ןוא רימ טָאה ןוא גנוריצ

 :רעטכָאד

 ןענַאװ ןופ .טשינ ךיז טריוורענעד רָאנ רעבָא ,דניירפ רעביל ,רימ טגָאז

 "יצ ןגעוו שינעדיירנייא יד יצ ,קנַאדעג רעד ךייא וצ טמוק ,ריא טניימ

 ?גנור
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 דוב ל מ ַאז

 ;:רחוס

 ..רעטקָאד ַא טייז ריא זַא ,שינעדיירנייא יד ךייא וצ טמוק סע יװ ױזַא

 :(טײז ַא ןיא) רעטקָאד
 לָאמַא ךָאנ ףיוא ,טוג ױזַא טייז ,טנפע .רענעגושמ ןייק טשינ רָאג ןיוש

 !ליומ סָאד
 ;:רהוס

 רעטקַאד רעד .לטכַאש םעד וצ ןיינ ךיז טזָאל) םיאנוש עניימ ןרעוו ןלָאז עגושמ
 ךייא טימ ָאד ,רעטקָאד רעה ,טשינ טייצ ןייק בָאה ךיא .(םיא טלַאהרַאּפ
 ןטנַאילירב יד רימ טיג .רעכיז ךיז טריוורענעד יורפ ןיימ .ןסַאּפש וצ
 | !ןעמענ סָאד לָאז ףוס ַא --- ןוא טלעג סָאד רעדָא

 :רעמקד
 ךייא רַאפ טנוזעג טשינ רעייז זיא סע .קעװַא ,טוג ױזַא טייז ,ךיז םצעז

 עטיב ,יורפ רעייא ןעז טליוו ריא ביוא .ןריוורענעד וצ טסיזמוא ךיז

 ,..ןפורנײרַא ךיילג יז ןעק ךיא ,רעייז
 :רהוס

 !יורפ ןיימ ָאד טמוק יוװ ?ָאד ךיז טוס סָאװ

 ;:ךעטקַאד

 ריא זַא ,ןסעגרַאפ וליפא טָאה ריא ,טעז ריא ..,ןסעגרַאפ ןיוש טָאה ריא

 ,רעמיציטרַאװ ןופ ריט רעד וצ חיז טזאל) יורפ רעייא טימ ןעמוקעג ָאד טייז
 רע טנפע ,גנירג ןיא סע סָאװ ,קיטכעדרַאפ ,לטכַאש םעד וצ ךיז טזַאל רחוס רעד
 יד ןענעז ווו (רעטקָאד םוצ ךיז טפרַאװ שיטַאמזַאּפס ,טניוטשרעד .טסוּפ .ףיוא
 ?ץעגרע ייז טָאה ריא ?ןטנַאילירב

 :(ןצעזקעװַא םיא טוװורּפ .עטקָאד
 ..רענעד ,ןטנַאילירב יד ןיא טסעגרַאפ

 ;:רחוס

 -דניווש !חצור ,רעהא עניימ גנוריצ יד !רעדרעמ !רעהַא ןטנַאילירב יד

 !רעל

 ַא ןוא ?רמעהםיענושמ ַא טימ רעניד ייװצ ןײרַא ןעײג םע .ןָאיטננילק) רעטקָאד
 .(סיורַא םיא ןריפ ןוא םיא ייז ןדניב ןקידנעיירש
 :(רעטרעטַאמרַאפ ַא ךיז קידנצעזקשװַא) רעםקָאד

 -ךעד ,טָאה יורפ ןייז סָאװרַאפ ,ךיא עז טציא ..,קנַארק קרַאטש ,קרַאטש
 ריט רעד וצ טייג) :ןגָארטעגּפָא סנטײצַאב ךיז ,ןדלַאװעג ענייז קידנרעה
 יייעטיב ...!ןיירַא (טנעיצַאּפ ןקידרעטייװ ַא קידנפור .רעמיציטרַאװ ןופ

 (ג נא ה ר אפ )

 ,1081 לירּפַא ,סערייא:סָאנעוב
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 טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ
 (רעדליב ?) ןטקַא יירד ןיא עידעגַארט = |



 ;:ס ר ע מענקייטנָא

 -- םנעג בקעי
 === רעלסעד

 = קילעז

 -- גרעבנטיוו קיציא

 ןאמזאלג ףסוי
 -- קיניוװוכ עשַארבַא
 רענווָאק אבא
 קינזער ןסינ
 םיובנייש לאיחי
 = עינַאס

 == רתפא

 לשריה
 לקנַאי
 = המלש

 לרעב
 ךורב

 --- רעטנזיוט רעד

 םייח

4 

 הנה

 - עלעינע
 ןאמ
 יורפ
 --- לשעדוי
 --- ָאריּפַאש עמיס

 = שטיװָאקסיז

 .רָאי 80 וצ טנעָאנ ,רעטסטלע-ןדיי

 .סקאלפוב ַא ןופ םינּפ .ָאטעג ןיא ףעשדייצילַאּפ

 .99 רָאי ַא

 .שטנעמ רערעטלע ןַא ןסנעג ייב חילש ַא

 ַא ?ָאטעג ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רידנַאמָאק

 .8 רָאי

 -20 עלַא .בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ רעדילגטימ

 ,עקירָאי 0

 טעטימָאק-ײטרַאּפ ַא ןופ דילגטימ .ןירעפמעק

 .ָאטעג ןיא
 .עטרבח סגרעבנטיוו

 .רעטלע םענעדיישרַאפ ןיא ןדיי םתס

 ,טלעוורעטנוא רעד ןופ

 .רעפמעק

 .רעטלע ןקירָאי10 ןיא דניק ריא

 .ןרָאי עלעטימ יד ןיא עדייב ,קלָאפרַאּפ

 .יורפ ןוא ןַאמ ןופ דניק טריטּפָאדַא ,עלהמותי ַא

 .רעגניז

 ,רעטַאעט-ָאטעג ןופ --- טסילַאס

 ."ףלעווצ רַאפ טונימ ףניפ, ?קַאטקעּפס ןופ --- עיסנארעּפנַאק

 רעסישזער
 .ַאּפַאטשעג ןופ --- רָאיַאמ

 .ָאּפַאטשעג ןופ טנַאנעטײלרעבָא --- לץעטטיק

 ,ןרַאסימָאק-ייצילָאּפ ,יײצילָאּפ עשידיי ,ןדיי ,ןרָאיטקַא

 טײלָאּפַאמשעג ייווצ

 ןט16 ןופ תעל-תעמ ןיא ַאטעג רענליוו ןיא רָאפ טמוק גנולדנַאה יד

 (גָאליּפע) דליב עטעביז סָאד ,1949 יכוי ןט17 ןטיוא

 .רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ רָאפ טמוק



 מקא רעטשרע

 ס נייא ד? יב

 רעט ַאע ט ןיא

 יד .גנולעטשרַאפײװעד ַא ןזיוועג טרשו עניב רעניילק ַא ףיוא וװ לַאקַאל-עּפַאק רעמערָא
 ,עניב טייז רעקניל רעד ןיא .עװַאק רעהַא ייט ןעקנירט ןוא ךעלשיט םורָא ןציז רעיושוצ
 .סָאנ םוצ ריט ַא -- טיײז רעטכער רעד ןיא .לדײבױַאפעלעט ַא ךיז טניפעג ,עּפַאק ןיא
 טנװַא 11 טזײװ רענייז רעד .ןטפירשרַאפ-ץוש-טפול יד טיול שנעננַאהרַאפ -- רעטצנעפ יד
 רעד זופ טנעַאנ .ףֹוס םייב גנולעטשרָאפײװער יד ןיוש טלַאה ךיז טנפע גנַאהרַאפ רעד ןעו
 .טַאדןדיי ןופ עטמַאַאב ,ןרַאסימָאק-יצילַאּפ :ָאטעג ןופ שטילע יד רעלשיט ייב ןציז עניב
 .יורפ ןייז טימ רעלסעד ןֹוא סנעג בקעי לשיט ַא ייב ןעמענרַאפ טרַא ןטסבושח עמַאס םער

 עלעג טסורב ןוא עצײלּפ טייז רעטכער רעד ףיוא ןאטעגנַא ושיינ ָאטעג ןיא ןדיי עלַא
 טימ רערנעב עַאלב-סייו לברַא ןטכער םעד ףיוא ןגָארט ןרַאסימָאקדייצילַאּפ יד .סדודיזנמ
 -םייוו ?ברַא יד ףיוא זיולב ןגָארט ייז .סעטַאל ןָא ןעיינ רעלסעד ןוא סנעג .סדודזנמ עסייוו
 עשירעטילימ ןגָארט ןרַאסימַאק יד .סדודךגמ עטקיטשענסיוא:דלַאג טימ רעדנעב עיולב
 לטנַאמ םענרעדעל ַא ךיֹוא טגָארט רעלסעד .יײז ףיוא סדודױגמ םימ ןעלטיה ענעטַאנַארג
 .ליװיצ ןָאטעגנַא זיא סנעג

 ןוא ןסנעג ֹוצ טדנעװעג ,עניב רעד ֹוצ ץוח ַא ,ןיא םלוש ןופ טײקמַאוקרעמפיוא יד
 ַאטענ ןיא עגַאל יד טצַאש םלוע רעד ,רעמינּפ יד ןופ קורדסיוא סנעמעוו טיול ,ןרעלסעד וצ
 .טנעלש רעדָא טוג ףיוא

 ;ןרָאיטקַא

 :(ןצנַאט ןוא ןעגניז)

 ,ןגרָאמ ןרעסעב םוצ ןענַאּפש רימ
 געט ערעדנַא וצ ןעייג רימ
 ,ןגרָאברַאפ ךָאנ טייהיירפ יד זיא'ס שטָאכ ןוא
 !געוו רעזדנוא סיורָאפ ךיז טיצ ךָאד
 עטײנַאב ַא דנַאל סָאד ןטייוו ןופ ןעעז רימ
 ,טמולבעצ ןוא טילבעצ ,טרעביוצעצ
 רעביוצ םעדדָא-טָא ןיא רעביולג יד ןענעז רימ
 !טמוק סע ,רעכיז ףיוא ןסייוו 'וימ

 :טסילָאס
 ,ערעווש ,עיורג ןטייצ-סנבעל ןיא
 ,דרע רעד רָאג ףיוא טשרעה םערוטש ןעוו
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 ,ןרערט ןסיגרַאפ סָאד טינ טפלעה
 "!טרעשַאב זיא'ס; :ןגָאלק טינ טפלעה
 --- ,ןייבעג ןיא טעיָאװ סָאװ טניוװ ַא זיא'ס
 רעדיוו ןייטשפיוא ןלעו רימ ,ךָאד
 .ןייג רעטייוו ןלעוװו רימ ןוא

 ,טלאפ גנַאהרַאפ רעד .טרידָאלּפַא םלֹוע רעד ,ןיירפער םעד יעביא ןעגניז) :ןרָאימקַא
 .(עיסנַארעפנָאק רעד סיורַא טייג סע

 | :עיסנארעּפנַאק

 ,המלש רימ גָאז, :טגערפעג טעברַא רעד ייב טנייה ךימ טָאה דיי ַא

 וטסלָאװ סָאװ ,םיא טשטניוו וד סָאװ ,סָאד ןעקנמֶה ןָא טמוק סע ןעוו

 ?ןשטנווועג םיא

 -עג ךיא בָאה ,טייקיניילק ןייא ןשטנווועג םיא טלָאװ ךיא ----|

 לָאז לָאמ יירד (עזיוּפ) ...ענַאװיּפָאק ַא ןכַאמ לָאז רע --- :טרעפטנע

 םיא רע לָאז לָאמ ייווצ ןוא רעסַאװ ןיא ּפָאק םעד ןלעטשניײרַא רע !

 -רָאפ ןרעטניה ּפָא עיסנַארעפנַאק ,טרידָאלּפַא ןוא טכַאל םלוע רעד) .ןעמענסױרַא

 טבייה ,רעגייז ןפיוא קידנעוטיקוק ַא סנעג ןעװ ,ףיוא טרעה ןרידָאלּפַא סָאד .גנַאה

 ,רךעלשיט יד ןשיװצ ךיז קידנעלגנעלש ,טסנרע ,ךינ טייג ןוא ףיוא קישאר ךיז

 .(ךָאנ םיא טשרָאפ םלוע רעה .ןָאּפעלעט םוצ

 :ךורב
 (לשריה ןכש ןייז וצ)

 .ןגָארטעצ קרַאטש , ןייז וצ סיוא טנייה סעּפע טעז רע

 :לשריה
 טײצ עצנַאג יד טציז ןבעג לכיימש ןייא וליפא סָאד לָאז רע ביוא

 .טליּפש ןעמ סָאװ טינ וליפא טעז ןוא ןגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ

 :לקנַאי
 (םינכש שקימורַא יד וצ לשיט ןטײװצ ַא ייב)

 גָאז ,טינ גױט סע .טינ גױט סע ,ןדיי ,ןגָאז ןגיל ךיא לָאז יאוולה

 סָאװ ןוא ?םיא ייב זיא'ס םינּפ ַארַאס ןעזעג טָאה ריא .ךייא ךיא

 סע ,ןדיי ןיינ .לשיט ןופ ןבעגעג לָאמַא טימ ךיז טָאה רע ביוה ַארַאפ

 ,טינ גיוט

 | :ךורב

 ןןפלעה סעּפע זדנוא ריא טנעק ,דײי בר ,ט ינ גױט סע זַא ןוא

 :לקנַאי
 .ןפלעה טינ ךיוא ןײלַא ךיז ןעק ךיא

 | :ךורב
 .טניימ ,ריא טציז וװ ...ךיוא ךייא ןָא ןעמ סייוו ,טינ גוט סע זַא ןוא

 | ?ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט םייב ,ריא

 .(ןעקנַארטעג יד קידנּפוז ,קידעבעל ריז טסעומשעצ םלוע רעד)
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 דו ב 7 מס ַא זי

 :םנעג;

 (ןָאפעלשט ןיא ךערּפשעג ןייז קידנצעזרַאּפ)
 "מוא ןייק זַא ,לָאמַא ךָאנ ךייא רעכיזרַאפ ךיא ,ןיינ ,רָאיַאמ רעה ,ןיינ
 "ַאפ טינ ָאטעג ןיא ןדיי יד .ןשיוװצ ןענעז ןטנעמעלע ענעשטנווועג
 ךימ יו ,ךָאיַאמ רעה ,רעגײזַא 12 .,רָאיַאמ רעה ,רעכיז ...ןַאר
 ..םורַא העש לטרעפ יירד ןיא (רענייז ןפיוא טקיק) טדערעגּפָא ןבָאה
 -רַאפ ךיא ...ןייז רעביטש יד .ןיא ןיוש ןַאד ןלעװ עלַא ,רָאיַאמ רעה ,ָאי
 ,,טינ ךייא טָארד רַאפעג ןייק זַא ,רָאיַאמ רעה ,לָאמַא ךָאנ ךייא רעכיז
 ,רךָאיַאמ רעה ,סיוועג ..טעניבַאק ןיא רימ ייב ןַאד ןייז טעװ רע ,ָאי

 -רַאפ ,טכַארטרַאפ קרַאטש זיא ,לביירט סָאד ףיוא טגנעה) יייועזרעדיוו םוצ
 ןזָאל ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ ,ןָאט ךיא ןעק סָאװ (ןײלַא דיז וצ טדער ,טגרָאז
 קיצנאוצ !ןיײנ ,ןיינ ?םענייא בילוצ ָאטעג עצנַאג יד ןייגרעטנוא
 ךיז טעוװ רשפא ,רשפא ...רעקיצנייא-ןוא-ןייא יו רעמ ןענעז ,טנזיוט
 רַאטש .,עזיופ) ..ןריפוצכרוד םונהיג ןכרוד יז ןבעגניא ך ָא ד רימ
 !רעווש יו ,ָא ,רעווש (קידנצפיזסיוא ,טכַארטרַאפ רעק
 ןשיװצ ךיז טזײװַאב סע .טייקיאור רעטכַאמעג ַא טימ לשיט ןײז וצ קירוצ טײג)

 (עיסנַארעּפנַאק ןופ ּפָאק רעד גנַאהרַאּפ
 :עיסנארעּפנַאקי

 :ַאריּפַאש

 טציא ןרעה טעװ ריא .םַארגָארּפ רעזדנוא ןופ רעמונ רעטצעלרָאפ רעד
 -- סָאדױרב לאירתכ -- ָאריּפַאש עמיפ ןופ גנוריפסיוא רעד ןיא
 .רעלסקעוו --- קיזומ ."ןעיורפ;

 -ריװַאלק רעטנוא טגניז .טרידַאלּפַא םלוע רעד ,גנַאהרָאפ ןרַאפ ךיז םזייוו)
 (גנוטיילנַאב;

 טכַארטעגסױא ךיא בָאה םולח םענייש ַא
 ,ןרָאלק ַא ,ןקיטכיל ַא
 ,טכַאדעגסױא ןיוש ךיז טָאה ןיילַא רימ זַא
 ...רָאװ רעד ףיוא םיא עז ךיא
 ;ןדײשַאב םולח ןיימ זיא ןזעוועג ןוא
 ,ךַאד ַא רָאנ ,םייה ַא ,לקניוו ַא רָאנ
 --- ,ןדירפוצ ןזעוװעג םולח ןיימ טימ ןיב ךיא ןוא
 ?טכַאלעגסױא רימ ןעמ טָאה סָאװרַאפ
 ,טײקמַאזנייא ןיא ייברַאפ טייג ןבעל ַא
 ,טעמוא ןיא טייצ עטסעב יד
 ,ךייא ךיא גערפ ונ ,ןעוועג ךיא ןיב גנַאל יו
 ?ךיילג ןשטנעמ עלַא טימ

 ןיירפערו
 ,ןהעש עזייב ןיא ענעריובעג ,ןעיורפ
 --- ,טירט ןדעי ףיוא קערש טרעיול סע ןעוו ,ןַאד
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 ,טדימשעג טייז'ר ןטייק ערעווש ןיא

 ,ירעטסערג רעד ךָאי רעד טציא טגיל ךייא ףיוא !רעטסעװש

 -- ןייּפ ןוא ימ ןוא טיונ רעסיורג רעייא וצ

 ןייז עמַאמ ַא ךיוא ריא טפרַאדַאב

 .קילג סָאד טרעוװרַאפ ,טרעטשעצ זיא סע

 ,טניּפשעג גנַאלנרָאי ןופ

 דיירפ יד ,טסיירט יד דמערפ ךייא זיא סע ןוא

 .דניק ןגייא רעייא ןופ

 ,רעדניר יו ,ךעלעפעש יװ טייז ריא ,רעדניק

 ,טייצ רעד רַאפ ,עסיורג יד ,גרָאז יד טגָארט ריא

 .טייל עטלַא יװ ,טכַארט ןוא טרעלק ריא

 םעד טימ תורוש יירד עטצע5 יד רעביא טגניז ַאריּפַאש .טרידַאלּפַא םלוע רעד)

 :(טסקעט ןקידנגלַאפ

 ,רעדנווו עסיורג ךָאנ ןעשעג טעװ סע ,רעדניק

 ,ןייּפ ןוא דייל רעיא רַאפ ,גרָאז רעייא רַאפ

 !ןייז ךיוא טוג ךייא לָאמַא ךָאנ טעװ

 (ּפָא)

 :ךורב

 (ּפָאק ןײז ףיוא טזײװ) ןיוש טעװ ,"ה; רעד ןלַאפ טעװ סע רעדייא

 .ןליופ דרע'רד ןיא דוי רעד

 :המלש
 ...ןקילג ענעדלָאג וצ ןרָאיטקַא יד ריד ןגָאז רעבָא רעטַאעט ןיא

 :לשריה
 !טלעװ רענעי ףיוא

 :ךורב
 ?הרירב רעדנַא ןַא טָאה ריא

 | :לשריה

 זומ ,טינ ליװ יצ ,ָאי ליוו ןוא ...סעקעי יד ייב ,ייז ייב' זיא הרירב יד

 רצנגעק ךיז טיירג טינ טייז ריא ביוא ,טוג רַאפ ץלַא ןעמעננָא ןעמ

 "ןדלעה; ,ונ (סענימ עקידנרשהיװרעד טכַאמ םלֹוע רעד) תוכלמ ןלעטש

 רק טעוו'ס ןעוו .ןרָאװעג לָאמַאטימ עקרַאטש ...טינ ךיז טזָאל ,עניימ

 .סענילעמ יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןפיול רעדיוו ריא טעװ ,סעּפע וצ ןעמ

 :המלש
 ַא יװ ןייג רעדייא ,ןברַאטש רעגנוה ןופ שינעטלעהַאב ןיא רעסעב

 ,המהב

 :לשריה
 יד בױא ןוא ,די בר ןעניפעג ךיוא דרע רעד ןיא ךייא ןלעוו ייז
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 ווא ןרַאסימָאק יד ףיוא קידנזיײװ) ןענעז ,ןעניפעג טינ ךייא ןלעװ ןשטייד
 !ָאהָא ..ָאד יי 1  (ןרעלסעד

 :לקנַאי
 ,הּפרח ַא ...ןעמוקמוא ,ןטנָארפ יד ףיוא טוג ױזַא טייג סע ןעוו ,טציא
 ,רעטייוו יו רעטנענ רעכיז ןיוש ךָאד זיא'ס ןוא ,דיי ַא ןיב ךיא יו

 ;לשריה
 רעירפ ךיד ייז ןלעוװ --- ,הלואג רעד וצ ןבָאה טסעװ וד ביוא גָאט ַא
 ,ןפױלטנַא ךָאנרעד ןוא ןכַאמ טכערעצ

 :לקנַאי
 -רעזייא טימ זדנוא טעװ ןעמ זַא ,ןדיי ,לָאמַא ךָאנ ךייא גָאז ךיא ןוא
 ןופ עצנַאג סױרַא טינ טציא ןלָאז רימ ביוא ,ןסיימש ןפרַאד רעטיר ענ
 .טנעה ערעיײיז

 (ןָאפעלעט םוצ םלוע ןשיװצ קידהּפצוח טײג רעגסעד)
 (ןרעלסעד קידנקוקכאנ :ןורב

 ,ךיז טיירג סעּפע זַא ,ךימ טגָאז ץרַאה ןיימ ןוא

 :לרעב
 ןענופעג ךי'ט איבנ רעײנ .ַא .סױרַא ףרַאװ ץרַאה ןײיד

 :רעלסעד .(רעטנוא טּפַאכ םלֹוע רעד ,"ןעיורפ, ןיירפער ןופ תורוש עטצעל יד ןענניז ןָא טבייה)
 ױזַא ,ָאטעג ןטימ ןריקיזיר טינ עקַאט ליוו סנעג ,רָאיַאמ רעה ,ָאי,
 ןייז טעוװ גרעבנטיוו ,רָאיַאמ רעה ָאי ...ןעזעגסיורָאפ בָאה ךיא יװ

 ..טעניבַאק ןיא ןסנעג ייב סיוועג ןיוש טרַאװ רע (רעגייז ןפיוא טקוק)
 -נעטשלופ ןליפ ךיז טנעק ריא ,..ןייז לָעו ךיא ךיוא ,רָאיַאמ רעה ,ָאי
 רעה ,ָאי ,ןעמונעגנָא ךיא בָאה ןעלטימ-סטכיזרָאפ ָצלַא ,קיאור קיד
 -סיוא ייז רימ ןלעװ זייווקיצנייא !רָאיַאמ רעה ,לעפַאב םוצ ...רָאיַאמ
 ,.רָאיַאמ רעה ,ןעזרעדיוו םוצ .רָאיַאמ רעה ,לעפַאב םוצ ...ןקיטש
 יד ,טניימעג ןבָאה ייז (טכַארטרַאפ רעטנוא טפייפ ,לביירמ סָאד קעװַא טגייל)
 ןרעלסעד טימ ןריזירָארעט רדסכ יז ןלעװ ןרעלסעד זַא ,עדנַאב
 -שג טסָאה ,המהב ,סנעג ,וד ןוא ..יךעלרעדירב ,טינ ךיז ןעמ טליּפש
 ןייא ייז זייוו ...ןײגּפָארַא קיטַאלג ױזַא ץלַא ריד טעוו'ס זַא ,טניימ
 ןיוש ךיז וטסעוו טציא ..,ןכַאמנָא ּפָאק ןפיוא ריד ייז ןלעוו ,רעגניפ
 ,רימ טימ ןעמַאזוצ ,רימ סימ ןעמַאזוצ ,לרעדורב ,ןעײרדסױרַא טינ
 גנוי-רעטסוש רעד טינ ןוא רעלסעד זיא ָאטעג ןרעביא סָאבעלַאב רעד
 ענייז ןרעשּפָא ןענושמש ךיא לעװ ד ל ַא ב ,טנײה ,גרעבנטיוו ---
 !סענעקָאל ?ענעדלָאג;

 סרעלסעד ןופ טקיאורַאב םרעװ םלוע רעד לשיט םוצ קירֹוצ קידנעלכיימש טייג רע)
 טימ 'טסעוטׂשי רעלסער .ןליּפש ןבייהנא רעטייו לֵאְז ןעמ ,טרידאלּפַא ןעמ .פביימש

 .(טערַאגיצ ַא -- יז ,עקייפ ַא טרעכיור רע .יורפ ןייז
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 : (גנַאהרָאפענעצס ןרַאפ סיהַא טייג) :עיסנארעפנָאק -

 בָאה ךיא ..."ָאטעג ןופ עיצַאדיװקילא טגָאז ריא סָאװ ,םעד ןגעק ,ָאי

 :ףעש-יײצילָאּפ רעזדנוא (ןוענסעד ףיוא קידנזייונַא סטגערפעג טנייה

 "עג ןופ עיצַאדיװקיל רעזײװלײט ַא ןופ דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ;

 גנַאל טינ טָאה ףעש רעד ."?עיצַאדיװקיל רעקידנעטשלופ ַא זיב ,ָאט

 ןעצ ָאטעג ןופ סױרַא טריפ ןעמ ןעווק :טרעפטנעעג ןוא טכַארטעג

 "קיל עזיײװלײט ַא סָאד זיא ,רעביא ןעמ טזָאל ךימ ןוא ןדיי טנזיוט

 רעביא ךָאנ ןביילב'ס ןוא ךימ סױרַא רעבָא טריפ ןעמ ןעוו ,עיצַאדיװ

 .עיצַאדיװקיל עקידנעטשלופ ַא סע זיא --- ָאטעג ןיא ןדיי טנזיוט ןעצ

 רעד ,םלוע רעביל ָאזלַא .(ןדירפוצמוא רעלסעד .קידנקזוח טכַאל םלוע רעד) -

 טסקעט ,"!ךיז טלַאה ,השמ/;.:םַארגָארּפ רעזדנוא ןופ רעמונ רעטצעל

 "נַא ןצנַאג ןופ טריפעגסיוא .רעלסקעוו --- קיזומ ,ָאדיױרב .לאירתכ)

 ,לבמַאס

 טגניז לבמַאטנַא רעד .ריז טנפע גנַאהרָאפטענעצס .ּפָא עיסנַארעפנַאק .ןטנעמסידצלּפַא)

 .(ןירפער םעד סיוא טצנַאט ןוא

 :לבמַאסנַא

 !ךיז טלַאה השמ ,ךיז טלַאה השמ

 !רעטסעפ השמ ךיז טלַאה ,ךיז לַאפעצ טינ ,עז

 / סױא טינ ךיז שטילג ,סיוא טלַאה השמ

 .יײסױרַא ףרַאד ןעמ ,קנעדעג ןּוא

 | .:ָאריּפַאש

 יקערש ןיא טבעל השמ רעדורב ןיימ

 .,קעװַא .ָאד ןעמ טפיול וװ ,טכַארט רע

 ?ןטלַאהַאב ךיז ןעמ ןעק זו

 ,ּפָאק םעד ךיוה עשז בייה ,השמ

 ,ּפָארַא טינ רָאנ ךיז ייב לַאפ

 | !סױרַא טעװ ןעמ קנעדעג

 טימ טגניז םלוע רעד .ןיירפער םעד םיוא רעדיװ טצנַאט ןוא טגני :לכמַאסנַא

 .(ךיז'ןשיװצ קידנסעומש עפַאק ןופ ךיז יז ןעייגעצ קידנרידַאלּפַא ןוא

 | :לרעב
 | (ריט םוצ קידנעייג)

 טלַאה השמ (געטנוא טגניז) ןײרַא ןרעיוא סטָאג ןיא ייז ןופ יאוולה

 !סױרַא טעוו ןעמ ,קנעדעג ןוא ךיז

 .קיטכיל טרעוו סע וװ ,לדיײביזַאמעלשט םוצ טיײנ סנענ ,ךעלרעטצניפ טרעוו סע)

 םינּֿפ ןייז .לשיט םייב ןביילב יורפ ןייז טימ רעלסעד .זָאפעלעט ןיא טדער רע

 . .(טפָא טלכיימש .יורפ ןײז טימ טסעומש .עקייפ שנעדנוצעצ ןייז טכײלַאב

 | .:םנעג

 טייצ ןופ .ןַאפעלעט ןיא םיא וצ טדער ןעמ סָאװ ,וצ ךיז טרשה ,רעדימס ַא)
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 ."ךָאיַאמ רעה ,ַאי, :טרעפטנע ןוא ּפָאק ןטימ וזצ קידנליו םינ רע טלקָאש טייצ וצ
 | .(עזיוּפ ערעננעל

 (ןפיל יד קידנעמעשטשראפ) ירָאיַאמ רעה ,ןסיו טינ ךיא ןעק סָאד
 -עג ןיוש טרַאװ רע .ןייז רעכיז טעװ רע ,רָאיַאמ רעה ,ָאי ,,,טסייה'ס
 רעד טימ ,ָאי ,ָאי ..רָאיַאמ רעה ,ןעשעג טינרָאג טעװ ךייא ,,.סיוו
 ...םורַא טונימ 20 ַא ןיא ...ךעלטרָאװטנַארַאפ ךיא ןיב ָאטעג רעצנַאג
 קעװַא טגייל) יײרָאיַאמ רעה ,ןעזרעדיוו םוצ (ייברעד לוטש ןפיוא קידנלַאפ)
 יװ ,ךא ,רעוװש (טרעטַאמרַאפ ,םינּפ ןופ סייוש םעד קידנשיװ ,?ביירט סָאד
 ןטעב ןוא עישומה-ךאלמ רעייז ףיוא יו רימ ףיוא ןקוק ןדיי יד ...רעווש
 -עטַאר ,עוו-עטדַאר (?מיה םוצ ןניוא יד .עזיוּפ) !?עװעטַאר; קידמימחר
 ןוא טנעה ענייז ףיוא טקוק) !אטיל'ד םילשורי ןופ ןדיי עטצעל יד עוו
 טנזיוט קיצנאווצ טעװעטַארעג רעבָא ,טנעה עטקיטולברַאפ (ייז וצ טדער

 ,ןביילב ןלעװ ןדיי טנזיױט ןעצ וליפא ביוא ןוא .לייוורעד ןדיי |
 ןעקנוט ןזומ רעטייװ ךיז ,ענײמ טנעה ר י א טעװ ,ט נזיוט -

 ןלעװ סָאװ ,טנזױט .ןעװעטַאר וצ רעטנזיוט יד ידכ ,טולב שידיי ןיא
 -בישעג יד (עזיופ) .ןענָאילימ ענעטכָאשעגסיוא יד ןטייברַאפ ןפרַאד
 -ץג טינ בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ןעמ לָאז ,ןטּפשמרַאפ ךימ ןעמ לָאז ,..עט

 -רעד יו ...ןעמ לָאז .סנבעל עשידיי טימ ןעלדנַאה וצ טכער ןייק טַאה |
 ןטּפשמ ךימ טעװ ןעמ ןעו ,טייצ רעד וצ רעבָא ןיוש ןעמ טבעל

 -יועג טייצ רעמ סָאװ !ןעװעטַאר ןדיי רעמ סָאװ !ןעװעטַאר (עזיוּפ)
 סָאװ ,םעד בילוצ זַא ,דיירסיוא ןייק ָאּפַאטשעג רעד ןבעג טינ .ןענ
 ןדנוא ייז ןפרַאד ,ןעגנונעדרָארַאפ ערעייז וצ וצ טינ ךיז ןסַאּפ רימ
 ,גנונעדרָא ןיא ןייז .ןרעו טעטכינרַאפ רעבירעד רימ ןזומ ,ןבָאה טינ
 (רעגייז ןפיוא טקוק .עזיוּפ עגנַאל)!ןעמוק זומ טייהיירפ יד .טייצ ןעניוועג
 קידנביילב ,ךיז טכַארטרַאפ) .יֿפָארַא ןעניז ןופ לעװ ךיא ...!טונימ 15 ךָאנ
 ןונינ םעד ןעמורב וצ ןָא טבייה .ךיז וצ זייוכעלסיב טמוק ,?וטש ןיא רעדימ ַא
 -:עייג ןוא ךיז קידנלעטשפיוא טקידנע ןוא "!דיז טלַאה השמ, רעטרעװ יד טימ
 | .(ּפָא) !ךיז טלַאה !ךיז טלַאה השמ (סָאטַאּפ טימ ריט םוצ קיד

 סנעג ןעװ .ןסנעג שינַאלװײט ךָאנ טקוק רע .ךיז ןלעטש יורפ רעד טימ) :רעלסעד
 ,(טרעכיור יורפ יד .רעדנַאנופ שירעגיז ךיז רע טכַאל ,סיורַא ןיוש זיא

 (גנ ַא הר ָא פ)
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 ייווצ ד ? י ב

 ןטסטלע-ןדיי ןופ טעניבַאק ןיא

 סע .טכַאנײיב רעניײזַא 12 םורַא .רעטצנעפ שנעגנַאהרַאפ .טעניבַאק ןיא ןסנעג ייב

 רעדילגטימ יד טצעזוצ ןענעז ןלעטַאפ יד ןיא .שיטביירש ןפייא ּפמָאליייטש ַא טכיול

 "ןער ,םיובנייש ,קיניוװכ ,ןַאמזַאלג ,רענװַאק ,גרעבנטיוו קיציא :בַאטשירענַאזיטרַאּפ ןופ

 גנוטרַאװרעד ןיא עלַא ןציז ,ךיז טנפע גנַאהרַאפ רעד ןעװ .קילשז טציז ריט םייב .קינ

 | .ןרעכיור .ןרעלסעד ןוא ןסנעג ףיוא

 :קילעז

 .(ןסיורד ןיא סיורַא טקוק ,סַָאנ םוצ ריט יד ףיוא טנפע)

 טגיל רעטַאעט יװ רעמ זַא .ןעמעוו טעז ןעמ טינ ןוא טרעה ןעמ טינ

 "עג ןרָאיַארַאפ ךָאנ בָאה ךיא ןוא (ריט יד קידנּפַאלסרַאפ) ּפָאק ןיא טינ ייז

 (עויוּפ) ןטרעצנָאק ןייק טינ ןעמ טכַאמ םלוע-תיב ַא ףיוא זַא ,טהנעט

 ןעז ךָאנ טסעװ ,טרַאװ .,.רעטַאעט ...טלָאװרַאפ ייז ךיז טָאה ןטרעצנָאק

 (עויוּפ) ןטסָאקּפָא זדנוא ןלעוװ ָאטעג ןיא ןטרעצנָאק יד סָאװ ,עלעקטָאמ

 לָאז יאוולה ,יוא ...ָאטעג יד ןוא קעװַא ןעמ טייג טכענ ענעצנַאג ףיוא

 .יןגָאז ןגיל ךיא

 :קינזער

 ןרעזייב רעייא טינ ךיוא ןוא ןפלעה ןלעװ קילעז 'ר ןטרעצנָאק יד טינ

 יו רעמ ןפלעה טעװ ןיײרַא טלעוו רעד ןיא ןעיירש זַא ,ריא טניימ .ךיז

 ?ןליּפש רעטַאעט

 :קילעז
 "עו ,ןעמעוװ ?ןגָאז סָאד וטספרַאד ,ןקילעז ,רימ ,וד עלורַאנ ,וד ,טָא

 "נוא רעוט יד ,יי ז רעבָא (רעדיו ריז טרעזייב) ?ןקילעז רעבָא ,ןעמ

 ךָאד ךייא ןבָאה ייז ?טליּפשרַאפ ןטרָאד ךיז ייז ןבָאה סָאװ ,ערעזד

 ?ןָאט וצ ייז ןבָאה ,ךעלעגניי טימ .,ךיז ייז ןעניימ סָאװ ,ןפור טקישעג

 ןײרַא ןעמוק סע ןוא ריט יד ןפע ןַא קישאר ךיז טוט סע) ..."יז טלָאװ ךיא

 ,סנעג) יייךאלמ םעד טנָאמרעד ןעמ זַא .ןעמוקעג ...אאא (רענסעד ,סנעג

 יםיתמ ךייא טנװֶא רעטוג ַא (ןקילעז וצ םוא ריז ןרעק קידנגײװש ,רעלסעד

 :םנעג
 (קידנעלכיימש)

 רעד ןיא סָאד ןעמ טציז סָאװרַאפ ןוא (ע:יוּפו תומכח ענייז טימ קילעז

 ?קילעז ,ַאה ,רעטצניפ

 :קילעז
 .(רעקיטכיל קידנכַאמ)

 .ןטכַארט וצ ןייז רעקיטכיל לָאז סע
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 :רעלסעד

 (שיטסַאקרַאס ,עקלויל ןייז קידנרעכיור ,טייז ַא ןיא קידנציז)

 .ףָאזָאליפ רעיינ ַא

 :קילעז
 ...לָאז רענעי ,טינ טלעפעג סע ןעמעוו

 :םנעג

 (ןָאנביוא ךיז טצעז) !קילעז (רייר סקילעז רעביא טקַאה)
 :קילעז

 ,ןדיי ייא (קירנצפיזּפָא ,ןדירפוצ טינ) "קילעזא ,"קילעז2 (קידנעשטורמ)
 ,זיא ךייא טכעלש יו ,טינ טסײװ ריא סָאװ ,זיא ךייא טוג יו

 :םנעג

 (ןקילעז ןגעו ןרעלסעד וצ)

 "עג איבנ ַא רָאג רעטלע רעד ףיוא ...ףָאזָאליפ רעצנַאג ַא ,עז ,רָאנ עז
 ...ןרָאוװו

 :קיניוװוכ

 ?רעדיוו ןיוש זיא סָאװ ,יסָאװ

 ;ןַאמזַאלג
 סָאװ ,ןטכענ סָאװ ,ןרָאיַארַאפ סָאװ עבלעז סָאד ,רעדיװ סעּפע סָאװ
 ,ןגרָאמ סָאװ ןוא טנייה

 :םנעג
 שרעדנַא רָאג ,ןרָאיַארַאפ סָאװ שרעדנַא רָאג ןרעה עניימ ,ןייג
 ךיז רימ ןבָאה ןרָאיַארַאפ לייוו ,רַאפרעד שרעדנַא (םלֹוע םעד טכַארטַאב)
 ןענעק ט נ יי ה (ןגרעבנטיװ ףיוא קידנקוק) ןוא ןפלעה טנעקעג טיגרָאג
 !ןייז טינ רעדָא ,ןייז ,ןביילקוצסיוא רימ ןבָאה ,ןפלעה ךיז רימ

 :גרעבנטיוו

 (םָאזגנַאל)

 טימ ריא טדער סעּפע .סנעג רעה ,ךייא ןופ רימ ןרעה םירובד ענדָאמ
 טלַאהַאב ,טגָאז --- ָאטעג רעד הנכס ַא טָארד סע בוא אברדא ,םיזמר
 ןלעוו רימ זַא ,סיוועג ךָאד ריא טסייוו ,ןפלעה ןענעק רימ ביוא ןוא .טינ
 טייג סָאװ ןיא ,ןכב .עציילּפ ַא ןלעטשוצרעטנוא עטצעל יד ןופ טינ ןייז
 ?סע טײג | ע מ ע װ ןיא ,סע

 :םנעג

 .גרעבנטיוו .רעה ךייא ןיא
 :גרעבנטייוו

 ,רענייא זיולב ןיב ךיא ,סנעג רעה ,סיוועג ריא טניימ זדנוא ןיא
 :םנעג

 ,םענייא ךייא ןיא עקַאט ...סָא ,טָא ,טָא

535 



 7 0 ס נ יג ר עש ט ַא ק .ש

 ;רענווָאק
 .ןפורעג ָאד ריא טָאה ,סנעג רעה ,ןגרעבנטיוו רָאנ טינ

 | | :םנענ

 .םענייא בילוצ (עזיוּפ) ןעמעלַא ךייא ,קיטכיר

 :קיניוווכ
 ?עטכישעג עטלַא יד רעדיוװ ןיוש ,סָאװ

 | :םנענ

 ייב סָאד ןופ ןָא טציא טשרע ךיז טבייה עטכישעג יד .ןרעה עניימ ָאי

 רעדיוו טרעדָאפ ָאּפַאטשעג יד (עקיוּפ .רעביא עטשַארעביא ךיז קוק עלַא)

 טינ לָאז ָאטעג עצנַאג סָאד זַא ,טליוו ריא ביוא ןוא (עזיוּפ) ןגרעבנטיוו |

 ןבעגרעביא ךיז ירפרעדניא רעגײזַא 10 זיב גרעבנטיוו זומ ,ןעמוקמוא

 ...שעג רעד

 :ןַאמזַאלג
 (רעביא טקַאה)

 ?ןפורעג זדנוא ריא טָאה םעד בילוצ זיולב יצ

 : :רענווָאק
 רעזדנוא ךָאד טסייוו ריא .עטסיזמוא ןַא ןעוועג אחרט רעייא זיא ןַאד

 .ייןינע םעד ןיא גנולעטש

 - :םנעג
 ...זַא

 : :רענווָאק

 :ןענָאמרעד לָאמַא ךָאנ ךייא ךיא ןעק טליוו ריא ביוא ,רעייז עטיב = |

 יװ סָאד רימ ןטכַארטַאב ,טריטסערַא טרעװ דילגטימ-בַאטש ַא ביֹוא,|

 ןעייג לַאפ ַאזַא ןיא ןוא ָאטעג ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןופ בױהנָא ןַא

 ןלָאז ײז ר עוו .,רעפיירגנָא ערעזדנוא ןגעק ףמַאק ןיא סױרַא רימ

 | ."ןייז טינ

 :סנעג

 ו | (טפמעדעגנ)

 ...ליטש זיא ָאטעג ןיא .יוװ רָאי ןבלַאהרעדנַא

 | :קילעז

 ,ליטש לָאמניײא ןיוש

 :םנעג

 | (סעב ןיא)

 טייל עטלַא יד טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,סָאד (עזיוּפ) ...!קילעז

 טרָאטעג טינ טָאה ןעמ .,קידלוש קיניײװ טינ ךיוא ןיילַא רימ ןענעז

 םע לכ ינפב טינ רָאט ןעמ .ָאטעג ַא ןיא ךיז טניפעג ןעמ זַא ,ןסעגרַאפ

 ןדיי יד יװ ןעז ןלָאז ןשטייד יד ןוא ןקַאלָאּפ ,רעניווטיל זַא ,הדעו

 -ַאטשעג זַא ןוא ...רעקוצ ןוא לעמ ,טיורב ָאטעג ןיא טָאטש ןופ ןגָארט
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 דו ב ל מ ַא ז

 ױזַא טימ גנורעקלעפַאב רעשיוג רעד ןופ ןצעמע טּפַאכעג טלָאװ ָאּפ

 ?טעלגעג ךעלּפעק יד רעביא ,ריא טניימ ,ייז ןעמ טלָאװ ,ןטקודָארּפ ליפ
 -עמסנטלעהרַאפ זיא ָאטעג ןיא יװ רָאי ןבלַאהרעדנַא (טפמעדענ רעדיװ)
 .ןעגנערב וצ ור ָאטעג רעד ידכ ןָאטעג ץלַא בָאה ךיא .ָאי .קיאור קיס
 עיינ ןייק וצ טעוו'ס זַא ,םינמס עלַא ךיא בָאה ,רעטייוו ףיוא ךיוא -

 יד ןטכענ טָאה טָא .ןרעװ טכַארבעג טינ ָאטעג סָאד ןעגנולסיירטפיוא
 יירד ףיוא טעברַא ןטַאטשרַאװ-ָאטעג יד ןיא טלעטשַאב טכַאמ-רעטילימ
 -יא ןַא וצ ןעגנערב ןעק גָאט רעדעי ןעוו ,ןטייצ עקיטנייה ןיא .םישדח
 רימ ךיוא סָאװ ןופ ,קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ךורברעב
 -עטשַאב ַאזַא ןבָאה רימ זַא ,ןטייצ עקיטנייה ןיא ,ןרעװ ןפלָאהעג ןלָאז
 -יזעג ןיוש םישדח יירד ףיוא זיא ָאטעג רעזדנוא זַא ,סע טסייה ,גנול
 ,..ןריר וצ טינ ָאטעג סָאד טגיונעג זיא ָאּפַאטשעג יד ךיוא (עזיוּפ) .טרעכ

 ;םיובנייש

 ,טוג ךָאד זיא

 | :םנעג
 -ינַאגרָא רעיא ןופ לַאפכרוד רעד טינ ןעװ ,טוג | ע װ ע ג טלָאװ
 טָאה סָאװ ,יקסווָאלזָאק רבח רעיא טינ ןעוו (ע:יוּפ) .טָאטש ןיא עיצַאז
 ,טגַאזעגסיוא ,ָאּפַאטשעג רעד ןיא םייונע יד ןייטשייב קידנענעק טינ
 ...סָאװ ,גרעבנטיוו רידנַאמָאק-רענַאזיטרַאּפ ַא ָאד זיא ָאטעג ןיא זַא

 :קיניוווכ

 (רעביא טקַאה) |

 ךָאנ ןטקידיילרעד ַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש ןינע םעד ךָאד ןבָאה רימ רעבָא
 .קירוצ ןכָאװ ףניפ טימ

 | :םנעג
 טָאה ַאּפַאטשעג יד .ןזיוועגסיוא ןַאד סָאד טָאה ױזַא .דניירפ עניימ ,ָאי
 זיא ,גרעבנטיוו זַא ,גנורעכיזרַאפ ןיימ טלעג טוג רַאפ ןעמונעגנָא ןַאד
 --- ,טסווורעד ָאּפַאטשעג ךיז טָאה רעבָא טציא ,ןברָאטשעג ָאטעג ןיא
 ךייא זיא ,ןשטנעמ ערעייז ךיוא ןדיי יד ןשיווצ ייז ןבָאה ָאטעג ןיא זַא
 ןיא זיא רע זַא .טבעל גרעבנטיוו זַא -- !ןרעה עניימ טנאקאב רעכיז
 ןרַאפ ןזייוו ךיז רע ףרַאד ירפרעדניא רעגײזַא 10 זיב זַא ןוא .ָאטעג
 ...רעױט-ָאטעג

 :םיובנייש

 ?טינ ביוא ןוא
 :סנעג

 ?ןרעה עניימ ָאזלַא (עזיוּפ) .ןײרַא ָאטעג ןיא ָאּפַאטשעג טייג
 :רענוװַאק

 ,ןרעדנע טינ רימ ןלעװ סולשַאב רעזיזנוא -
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 יִפ ס גי ג ר עש טַא ק .ש

 - :םנעג

 טנזיױט קיצנאווצ ןלָאז ם ע נ יי א בילוצ זַא ,טליװ ריא סע טסייה

 .ןעמוקמוא עקידלושמוא

 | :רענוװָאק

 ר י א טגָאז סָאד ,טינ רימ ןליוו סָאד ,טינ ט ס י י ה סָאד ,ןיינ
 עצנַאג סָאד -- ָאּפַאטשעג יד ליוװ ןגרעבנטיוו טינ (עזיוּפ) ױזַא רָאג
 ,דיירסיוא ןַא זיולב זיא גרעבנטיוו .ייז ןליו ַא ט ע ג

 י :רעלסעד

 ..ָאהָא

 :ןַאמזַאלג
 ןרעדָאפ ייז ןלעוװ ןגרָאמ ,םענייא ייז ביג טנייה .ָאהָא טינ ןוא ַאי ,ָאי

 ערעייז ףיוא ךיז ןײטשרַאפ וצ טייצ ןיוש ,ךע ...ןגרָאמרעביא ןוא טנזיוט

 ,ןצנוק

 :םנעג
 .ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןעז ןַאד ךיא לעװ ,ןרעדָאפ ןלעװ ייז ןעוו

 ;םיובנייש

 ?ןָאטעג ןַאד ריא טלָאװ רעגייטש ַא סָאװ ---

 :רעלסעד

 (טרָא ןופ קיאור)

 .י.ןבעגעג

 | :םנעג
 .ךיז טזָאל סע לפיוו ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןבעגעג

 קיאור טביילב גרעבנטיוו זיולב .רעטרע יד ןופ עטנערעגנפיוא ףיוא ךיז ןבייה עֶלַא)

 זועורענ רדסכ טקוק רעלסעד .ןּפיל יד טייצ וצ טייצ ןופ קירנסייברַאפ ,ןציז רעטייוו

 יַאּפש ,ןײרַא טמוק ןוא טעניבַאק ןופ סיורַא לָאמ רַאּֿפ ַא טייג ןוא רעניײז ןפיוא

 .(קידנרעכיור ,וטניה ןפיוא טנעה יד טימ קידנענ

 ;ןַאמזַאלג

 : (ןסנעג וצ)

 יָאק רבח (ןגרעבנטיװ וצ) ?רעהַא ןפורעג ָאד זדנוא ריא טָאה םעד בילוצ

 ?ןענַאד ןופ ןייג וצ ריא טלעפַאב ,רידנַאמ

 :םנעג
 ןופ גנוטכינרַאפ יד יו שרעדנַא טינ ,ןרעה עניימ ,סע טסייה ריא טליוו

 ?ָאטעג

 :עלַא
 !?ליױו ר ע װ

 :םנעג

 (רעליטש)

 קיאור עלַא רימָאל .ןריוורענעד טַאלג ךיז סָאװ וצ .ךיז טצעז עטיב
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 ד | ב ל סט ַא ז

 -רַאפ זיא קילעז .עלַא ךיז ןצעז זייווקיצנייא) עגַאל ענעפַאשעג יד ןטכַארטַאב
 עניימ ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ןסַאּפוצ ךָאד ךיז ןזומ רימ (עזױּפ .טכַארט
 ,רעירפ יו ר ע מ  ךָאנ טציא .ןבעל ןליוו ןדיי :ךיז טכַארטַאב .דניירפ
 -ָאמ ןקיטציא ןיא עבַאגפיוא רעזדנוא זיא .ּפָא רדסכ ןטערט ןשטייד יד
 ץלַא טימ ןעימַאב ךיז ןוא עיצַאוטיס יד ןצונוצסיוא ג ו ל ק טנעמ
 טָאה ריא (ןזיוּפ) טנעה ערעייז ךרוד ךיז ןשטילגוצכרוד ןטייקכעלגעמ
 -טימ טציא ןבעגנייא ךייא ךיז טעװ סע זַא ,טניימ ריא בוא תועט ַא
 טינ טנעק ריא ,ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןקיניזמוא ןיא ןדיי יד ןעיצוצ
 רעטצעל רעד רַאפ ָאטעג ןיא ןעגנומיטש יד ,דניירפ עניימ ,ױזַא ביוא
 ןבעלוצרעביא ױזַא יװ תואצמה ענעדיישרַאפ טציא ןכוז ןדיי .טייצ
 עניימ ןרעטש טינ טעװ ָאטעג ןיא רענייק בױא ןעמוק ן עק סָאד ןוא
 ,ןסיוו ריא טפרַאד ,סולשַאב רעקיניזמוא רעייא (עזיוּפ) .ןעגנואימַאב
 ףיוא .ןדיי טנזיוט קיצנאווצ ןטכעשסיוא ןעמענ סָאװ ,עבלעז סָאד זיא
 טעוװ הלואג ןופ גָאט םוצ ןעוו דניז עסיורג יד ןלַאפ טעװ ּפָאק רעייא
 סָאװ ,תודע-ןברק ַא --- דיי ןייא ןייק .ןביילב טינ דיי רענליוו ןייא ןייק
 -ַאנ יד ןופ םיעותעת םישעמ יד ןקעדפיוא טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ לָאז
 ריא טסייוו יצ רעבָא ,המקנ ןגעוו רדסכ דניירפ עניימ טכַארט ריא .סיצ
 .שויוּפ) ?ןעמענ טינ המקנ ןייק ןענעק עטיוט זַא ,םינ ןעד

 ;ןַאמזַאלג
 ןופ טלייהעגסיוא ןיוש ךיז טָאה ריא זַא ,סנעג רעה טניימעג בָאה ךיא
 ןעמענ המקנ ביוא .ָאּפַאטשעג רעד ןופ דסח ןיא ןביולג וצ קנערק רעד
 -יוױט --- ריא טגָאז יו לײװ ,ט צי א .טײצ יד ט צי א זיא --
 סָאװ ןוא .קיטכיר קידנעטשלופ ןעמענ ט י נ המקנ ןייק ןענעק עט
 ,טוג רעייז ןיוש ןסייוו ייז ,זדנוא רַאפ טינ ךיז טגרָאז --- ןדיי יד ךייש
 ,ןשטייד יד ןופ ןשינעגָאזוצ יד ןענעז סע סנױזַא סָאװ

 :רעלסעד
 ...עכ ...עכ ...עכ ?רעגניפ יד טימ ,ריא טעװ סָאװ טימ ןפמעק ןוא

 :קיניױווכ
 זדנוא רַאפ טינ ךיז טגרָאז רָאנ ,ףעש-יײצילַאּפ רעה ,טינ ךיז טגרָאז
 ןוא קעה טימ רימ ןלעװ רעוועג ןלעפ זדנוא טעװ סע ביוא ןוא (עזיוּפ)
 ןיא ,ןפמעק רעסַאװ קידוז טימ וליפא ןוא סנזייא טימ ,סרעסעמ טימ
 ,..ןסייבנייא ךיז רימ ןלעװ ןעלגרָאג עקיצומש ערעייז

 :רעלסעד

 ,.,עיצַאמַאלקעד

 :םיובנייש
 ןייק טימ טינ ןוא ,ףעש-יײצילַאּפ רעה ןרָאיטקַא ןייק טינ ןענעז רימ
 ,ןגייצרעביא ןענעק ךיז טעװ ריא .ןסיש רימ ןלעוװ ןרעװלָאװער-רעטַאעט
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 יק ס ניי נג רעש טַא ק .ש

 | | | :םנעג

 רעדניק ,ןרָאיזַאטנַאפ ,תומולחיילעב ,טייז ריא סָאװ ,רעמיורט ,ךע

 ?טנידעג רעטילימ ןיא שטָאכ ךייא ןופ רעװ טָאה (שזיוּפ)

 :םיובנייש

 סע יװ ױזַא ,ןעניוועג טכַאלש ַא ןענעק טייל-רעטילימ ןייק טינ ךיוא

 .וליפא ןלַארענעג ןליּפשרַאפ ךיוא ןטלעז טינ ןענעק

 - | :רעלסעד

 (ףייפ ןננַאל ַא שיטסַאקרַאס טוט)

 | :קילץז

 (רעטייוו טכַארט) םיא ךיז טפייפ'ס |

 | | | :םנעג

 ,סעיסוקסיד ףיוא טציא טייצ יד טינ זיא רעדייל ,ןרעה עניימ ָאזלַא |

 | | - - :קיניוווכ
 "!רעװלָאװער רבח רעד טמוקַאב טרָאװ סָאד;,

 | 0  :םנעג

 !?ָאטעג סָאד ןעגנערבמוא סע טסייה ריא טליוו |

 יי :םיובנייש

 !גנורעקלעּפַאב-ָאטעג יד ןקידייטרַאפ ןלעוװ ןוא ןליוו רימ

 י :םנעג
 .ריא טליוװ ןעגנערבמוא ,ןיינ -

 :רעדילגטימ-בַאטש

 | (ןגרעבנטיוו רעסיוא)

 !!!ןקידייטרַאפ

 :קילעז
 2 (ןסָאלשטנַא ףיוא ךיז טבייה)

 ,ןייא ךיז טרעה (קירעגיינ ,טרעדנוװרַאפ עלַא) !ןַאלּפ ַא בָאה ךיא ...אששש

 ַא בָאה ךיא .טכַארטַאב ךיז בָאה'כ ןוא טכַארטעג ,טכַארטעג ,רעדניק

 -עייא וצ ןכַאמ ףוס ַא טעװ ןַאלּפ ןיימ זַא ,רעכיז ןיב ך י א ,ןַאלּפ

 -עניינ ךָאנ עלַא) ָאטעג סָאד זעוועטאר לע ךיא (עזיוּפ) סעיסוקסיד עד

 ָאּפַאטשעג ןיא ןבעגרעביא ךיז לעװ ך ' א (קיוּפ םיא וצ ןקוק רעקיר

 | .ןגרעבנטיוו טָאטשנא

 :עלַא

 (גנורעדנווװרַאֿפ ןיא)

 !קיל-עז
 200 : : :קילעז

 טוט .גרעבנטיוו ןיב ךיא זַא ,ןגָאז ןוא ןייג לעוװ'כ !קילעז !ךיא ,ָאי

 דלַאב ןרָאי עניימ ןיוש בָאה ךיא .(עזיופ) !טליוו ריא סָאװ רימ טימ
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 דו ב 9 סט ַאז-

 טימ ןעז ןוא ןבעלרעד רעייז ךָאנ ךיז טליו סע שטָאכ ,טבעלעגסיוא -
 ..ייס יו ייס רעבָא .הלּפמ סמיאנוש ערעזדנוא ןגיוא ענעגייא ידי

 זַא ,טלעפעג טָאה ןעד לפיוו ...ןרױלרַאפ ןעמעלַא ...רעטנלע ןַא ןיב'כ
 ַא ,לַאפוצ ַא זיולב ץלַא ךָאד זיא'ס .ןייז טינ ןיוש לָאז ך י א ךױא
 ןעװעג .רימ } ָא זיא .םיסינ עכלעזַא וצ ייװ זַא ןוא ךָא זַא ,סנ
 רעבָא ךַאז ןייא .(עזיופ) ..יָאטינ ןוא ...טלעוו רעד ףיוא קילעז ַא לָאמַא
 ייב ןוא הלואג יד ןבעלרעד טעװ ריא בוא :קיציא ךייא ךיא טעב
 טינ טסעגרַאפ --- לזמ טימ דניק ַא ןרעו ןריובעג טעװ יורפ רעיא
 ,קיציא ,ךייא טעב ךיא (רעטרירעג ַא ףיוא ךיז טלעטש גרעבנטיוו) ןקילעז
 (ריז טצעמ .ךייא רַאפ ןייג ךימ טזָאל ,ּפָא טינ רימ טגָאז

 :גרעבנטיוו
 : (םַאזגנַאל)
 רעד ןופ טייצ עצנַאג יד ךיא בָאה תוביס עכעלדנעטשרַאפ בילוצ
 ױזַא ,ןגָאז טלָאװעג טינרָאג ןָאזרעּפ ןיימ םורַא עיסוקסיד רעקירעיורט
 ,קילעז (ןקילעז וצ) ןַאט ךיא לעװ ױזַא ,ןסילשַאב טעװ בַאטש רעד יװ

 ךָאנ רימ טלָאװ סע ביוא ,ןרָאי עניימ עלַא רימ טלָאװ ,ןבעל ןיימ |
 -עג טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעגנַאגעגנייא טינ ,ןבָאה וצ ייז ןעוועג טרעשַאב
 ,רימ טָאטשנא זיא סָאװ ,ןטייווצ ַא ןופ תוכז ןיא בעל ךיא זַא ,טסווװ
 -רַאפ -- ךָאנ ר ע ג ר ע  ,רָאװעג ןסָאשרעד .המכסה ןיימ טימ
 -ידלעה ,רעכעלפיירגַאב-טינ רעיא .רעכיז (עזיוּפ) +ןרָאװעג טקיניײּפ
 ,רימ תבוטל ,החּפשמ ַא ןופ ןטצעל םעד ,ךיז ןייז וצ בירקמ ןליוו רעש
 טיירג ןייז וצ טונימ רעקיטציא רעד ןיא ךימ טקרָאטש ,ללכה תבוטל
 ןײז לעװ ך י א ןײנ ןעשעג ןעק סע סָאװ עטסגרע סָאד ףיוא
 הזו מ טעװ ןעמ בוא .,ןפרַאד טעװ ןעמ בוא ,ןייז לעװ ךיא ,קילעז
 קילעז .ריט ריא קרַאטש םיצולּפ טּפַאלק ןעמ) סיוט ןכרוד טו סָאװ ר ע ד
 ןוא ריט יד ןענעפע סױרַא טייג רע ,רעליטש ןריײר לָאז ןעמ גנוגעװַאב ַא טכַאמ
 רָאיַאמ רעד .םוא טינ קירוצ ןיוש ךיז רע טרעק טײלאּפַאטשעג 3 קידנעעזרעד
 טלאפ סנעג ,גנוטכַא ףיוא ךיז טלעטש רעלסעד .ןײרַא ןעמוק ןטסיּפַאטשעג 2 טימ
 (טכַאמנָא ןיא יו

 :רעלסעד

 ;רָאיַאמ

 (יירששונ ַא טימ) :

 (ףיוא זייװקיצנייא ךיז ןלעטש עלַא) !ןייטשפיוא ,גנוטכַא

 (הביסמ יד קידנקוקַאב)
 עלאנ !?גרעבנטיוו זיא רעוו (ןגנייווש עלַא) ?גרעבנטיוו ָאד זיא רעוו
 טמור ןוא ןטנעמוקַאד יד טרילַארטנַאק) יזזייוו עטיב ןטנעמוקָאד יד ? (ןגייווש
 (רע טנעייל ,טנעמוקַאד סגרעבנטיװ טמענ רע ןעװ .ןעמענ יד טיול סיוא
 -סעד ףיוא רע טקוק טרעדנוװרַאפ זייב ,רעטייוו טרילָארטנאק) ,סקארָאב םַארבַא
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 יק סנ ינ רעש סַא ק .ש

 ,ךייא טימ ךיז ןליּפש (ןרעלסעד ֹוצ .עטלמַאזרַאפ יד ףיוא ןוא ןסנענ ןוא ןרעל

 ?גרעבנטיוו זיא ווו (ןסנעג וצ רעטנערעגפיוא) ?סָאװ' ,ןפורעג ךימ ריא טָאה

 ;סנעג
 ינזייוונַא ,רעלסעד שימלעש טסוק םיא רעטניה ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא ,,ןריופרַאפ)

 ייירע זיא סָאד )טסיירד טינ ןגרעבנטיװ ףיוא קיד

 :רָאיַאמ

 ֹ (ןטסיּפַאטשעג יד וצ)

 -בָאטש יד .לעפַאב םעד סיוא ןליפ ןטסיּפַאטשעג) !ןַאמ ןקיזָאד םעד ןדימש

 רעװ ןוא (ןסנעג וצ טנערענפיוא רָאיַאמ ,ןייצ שטצירקרַאפ טימ ןעייטש רעדילנטימ |

 רעכלעוו ,ןרעלסעד ףיוא טקוק) דיי 'ד (ןטסיבַאטש יד ףיוא קידנזײװנַא) ןענעז

 (שימלעש טקניוו

 :םנעג
 ..טַאר-ןדיי ןופ עטמַאַאב

 :רָאיַאמ

 (ןגרעבנטיו ןוא ןטסיּפַאטשענ יד וצ) ..םה ...טַאר-ןדיי ןופ ...עטמַאַאב

 ,רָאיַאמ רעד ,ןטסיּפַאטשעג יד םיא ךָאנ ,םַאזגנַאל טייג גרעבנטיוו)} !שרַאמּפָא

 .(רעלסעד

 :ןַאמזַאלג

 (ןסנעג וצ)
 ?...וד ,טנוה רעקיצומש וד

 :םיובנייש

 (ּפִא טלַאה רענוװַאק ,םיא ףיוא ןפרַאװ ךיז ליוװ)

 ֿפָאק ַא רַאפ ּפָאק ַא
 :רענווָאק

 ןגייווש ,סנעג רעה ,ריא טניימ סָאװ ...טַאררַאפ ַאזַא ..טַאררַאֿפ ַאזַא

 ?!רימ ןלעוו

 :םנעג

 (ךיז וצ טמוק)

 .ירעטעררַאפ ,טנוה רעקיצומש :טליוו ריא יו ןרעה עניימ ךימ טפור

 ,טסיש -- רעײז עטיב (ןיז ףיוא דמעה יד ףיוא טסײר) ךימ טסיש

 "מוא ריא טעוװ םענייא רימ זיולב ,טליוו ריא סָאװ טוט ,טכעטש

 .טנזיוט קיצנאווצ ךיא בָאה רעבָא טעװעטַארעג (עויוּפ) ...ןעגנערב

 .טנזיוט קיצנַאװצ ךיא בָאה רעבָא טעװעטַארעג

 טדיטשענוצ רעוועג ןטימ טרַאטשרַאפ ןביילב עלַא .ןסאש עבעלטע ךיז ןרעהרעד סע)

 סע "!טעטער ,!טעטיער !טעטיער, :ןעיירשענ ךיז ןרעה סע .סַאנ ןופ תולוק יד וצ

 (טנעה עטכירעגנייא טולב ןיא טימ קילעז ןפיולוצ טמוק

 :קילעו
 (ריז וצ ןעמוק קידנענעק טינ .קיניזנַאװ)

 {טיירפ - ַאב - זיא - רע ייןסיָאש-עג .,!ןסָאשעג
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 !?רעװ
 ;קילעַז

 יד ןופ ןפורלַאנגיס ענענווצענסיוא ךיז ןרעה סע .לוטש ןיא טלַאפ) ..יקיציא

 ("!םריַאלזַא {!םריַאליַא !םריאליַא, :רעפמעק
 ;:םנעג

 (שיטַאמוַאּפס רָאה יד רַאפ ךיז קידנּפַאכנַא)

 | -עטיַאר ךיזיטעוורעטיאר ,ןד-יי !םוא-טמוק ָאט-עג סָאד !ָאטעג סָאד
 ,.!ךיז סעוו

 (גנַאהר ַאפ)

 ,(טקַא ןט1 ןופ הוס)
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 יק סני גרעשטַא ק .ש

 ט קַא רע טייווצ

 :ײירד דל?ליב

 - ןגרעבנטיוו ךָאנ געיעג ןיא

 טגנעה סע וװ ,טַאר-ןדיי םוצ גנַאגנײרַא רעד -- רעטנעצ ןיא .היָנֹה רעסיורג .גָאטְרַאפ

 ףיוא דיוא ןעניױװ גנַאגנײרַא ןבלעז ןיא ."טַארגעהוי , שטייד ןיא ןוא שידיי ןיא דליש ַא

 זיא סע .טיולּפ ַא --- תוריד-רעטרַאּפ יד ייב .רעלסעד ןוא סנעג ןקָאטש עטשרעביוא יד

 .ףיוה ןרעביא ּפמַאליטכַאנ ןעיולב ןופ ךיז טסיג סָאװ ןייש רעיולב-לקנוט רעד קיטנַאק ךָאנ

 ךיז טרעה גנַאהרַאפ ןטכַאמרַאּפ םייב .ןגרָאמירפ ןופ םוקנָא ןטימ רעסַאלב טרעװו ןייש יד

 0 | :גנַאזעג שידרערעטנוא ןַא

 וחישמה תאיבב המלש הנומאב ןימאמ ינא

 ,ןימאמ ינא הז לכ םע ,המהמתיש יּפ 5ע ףאו

 .אוביש םוי ?כב ול הככא הז ?כ םא

 רעד ןופ בייהנא םייב ןוא ךיז טנפע גנַאהרַאפ רעד ןעװ ךיוא ךיז טיצ גנַאזעג סָאד

 "נריײ, ןופ ףיוה ןפיוא ךיילג עלַא ,ןדיי ,ןדיי :ןעיירששג עטיײװ ךיז ןרעה סע .גנולדנַאה

 לייט .גנוטער ַא קידנכוז ףיוח םוצ ןפיול רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ ענעקַארשעצ "!טַאר

 !עלמַאז ייז .ףיוה ןפיוא טביילב לייט רעטסערג רעה ,ןפיול רעטייוװ ףיוה ןופ ךיז ןזָאל

 * .טַארנדי ןופ רעטצנעפ יד רַאפ דיז

 :המלש

 (ןפיול וצ ןָא טמוק)

 רעטַאעט ןיא טשרָאקָא רימ טכוד ?ךיז טוט ָאד סָאװ ןעד סייוו ןעמ

 ..יייוו ,ייוו ,ייוו .,,השעמ עיינ ַא לָאמַאטימ ןוא ליטש ,ַאש .ןעוועג

 .(ּפָא)

 :יורפ
 (דָאנ ךיז טּפעלש ןַאמ רעד ,טנַאה רעד ףיוא ןעלשעדוי טימ ןִא טמוק)

 ןעועג ליטש גנַאל ןיוש ?ָאד ךיז טוט סָאװ טגָאז ,ןדיי ,ייוו  ,ייוו

 - ר ַא פ - ןדיי רעד (טַאר-זדיי ןפיוא קידנזײװנָא) ייז ןוא (טנעה יד קידנכערבנ

 זַא ,ןייז קיאור ןיוש טצוו'ס זַא ,טגָאזעגוצ ױזַא סָאד ןבָאה ,ט ַא ר

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ ,ןדיי ,ןדיי ייױעּפעשט טינ זדנוא ןיוש טעוו רענייק

 טמוק ר ת ס א דניק ןטימ ריז טמענרַאפ) ...ןרָאי ערעזדנוא וצ זיא ייוו ,ייוו

 סע .רעמינּפ יד ןיא יז טקוק ,טרער םלוע רעד סָאװ וצ ךיז טרעה ,עטלמוטשצ ַא ןָא

 .(לרעב ,לשריה ,לקנַאי ןָא ןעמוק

 :ךורב

 (זא טמוק רענעקַארשעצ ַא)

 ַא לָאז רענייא בוא (עזיפ) ?ןעשעג זיא סָאװ ,ןדיי ,ןעשעג זיא סָאװ
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 1054 סערייא סָאנעוב .ןָאלַאסהליהק םעד ןיא "ךוב ןשידיי ןופ שדוח, םוצ גנולעטשסיוא רעד תעב ,יססניגרעשטַאק .ש וו פ נ"א ץנַאשירעכיב יד





 .?רעהַא; ןפורעג ַאד ודנוא ןעמ טָאה עשז סָאװ ךָאנ ,ןדיי ...ןגָאז טרָאװ
 :לקנַאי

 טרַאװ דוענערב ערעייא ןטפעשעג יד ?ךורב טייצ ןייק טינ טָאה ריא !
 | .ןרעוו ריווועג ריא'ט לסיבַא

 א 21 שה ד :ךורב
 -ןדיי ןפיוא (ך;טײװ קידנפיפ) יד ףירא ,ןפ ראוו ןעמע עוו ףיוא ,ןטרַאװ

 | 2 א יב ,ורַאֿפ -
 :רעטנזיוט' רעד

 (ןַא טמוק רענעפַאלשענסיוא ןייק טינ)
 'אג יד ָאד זיא סָאװ (םורַא ךיז טקק) רעג 2 י1 ןיא יז קנערק טנזיוט |

 ןעועג ליסש גנַאל ןױוש !סָאװ עמ טסיול סאו ?סָאװ ,עקשטַאר
 רךָאנ ןגיל םיצירפ יד (ןקאטש עטשרשביוא יד ףיוא טזיײװ) 0 108 4 טינט א
 (ןעלקנאי וצ) רעבײל יד ןיא ײז קנערק טגוױט ,רעבייוו ערעייז טימ
 ַא טימ } ןעגיר ועד עקצימ ןיא ןפורעג ָאד זדגוא ןעמ טשה סָאװ ךָחִנ ,עה
 ?ןטניה ןיא ןרעטמַאל

 :לקנַאי
 סָאװ סייוו ךיא יו ,ןעמַאזוצ ךייא טימ תורצ ןופ ןסיוו יױזַא לָאז ךיא
 ,טנייה ךיז טוט ָאד

 :לשריה
| 

 .טכַארבעג טינ רעכיז זדנוא טכַאנ ערעטצניפ יד טָאה סטוג ןייק
 | - | - :יורפ

 ןעמ ףרַאד ןעװעטַאר ,ןעװעטַאר ךיז ףרַאד ןעמ ?ןדיי ריא טגייווש סָאװ
 ?ךייא וצ ןעמוק לָאז ןעמ טרַאװ ןוא ריא טייטש סָאװ ...ךיז
 ךיא ,ךיוא רימ ןעייג ,טייג ריא ווו ,טקניליירפ (ּפָא טייג רתסא יװ טעזרעד)
 .(ּמָא לשעדוי ,ןַאמ , יורפ ,רתטא) ןסטלאהַאב ךיז טייג ריא זַא ,עז

 (עזיוּפ) !
| 

 לטנַאי

 ,..תוישעמ עטסוּפ ,ןפלעה ריא ןלעוו סענילעמ זַא ,טנעדיי יד טניימ יז
 :לרעב

 ןעמ טָאה תורצ ַא רַאפ סָאװ ףיוא ?ןעשעג טרָאפ ָאד זיא סָאװ רעבָא |
 וװ-ץעגרע רשפא טעברַא ףוא (עזיופ) ?ןעמוק ןסייהעג ָאד זדנוא
 ?ןקיש

 :לשריה
 יייךיז רַאפ רעבירג ןבָארג ,טעברַא ע ר ט ס ק ע ףױא

 :לרעב
 !ןָאט סעּפע רימָאל ?רךיא טגייווש עשז סָאװ ָאט

 :רעטנזיוט רעד
  ?!ןָאט סָאװ ,רענייב יד ןיא ייז קנערק טנזיוט ..."ןָאט;
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 יפ סני גר עש טא? ש

 :לשריה
 ("רעטנזיוט; םוצ)

, 

 ייז ..טסנעק וד סָאװ זייוו ,עקיומ ,ונ ,עקרַאטש יד ןופ ךָאד טסיב

 !רעקרַאטש ַא רע ט צי א

 :רעטנזיוט רעד
 (ןעלשריה וצ)

 טנזיוט ףיוא דלַאב ריד דיינשעצ ךיא לייוו ,ןעשטבערג וצ ףיוא רעה ,וד

 זיא ןסנעג וצ קידנקוק .רעקרַאטש טרעװ הלהב יד) ריד ךיא דיינשעצ ,רעקיטש

 ןיב ךיא יװ ,ןבײרטסױרַא ןטעב יד ןופ דלַאב ייז לעװ ךיא ,(רעטצנעפ יד

 ןןײגסיױרַא ןעמ לאז, :טיירש ןוא טפייפ םלוע רעד .ןעשטשיווס ןָא טבייה) דיי ַא

 ("ן?ןפורעג רעהַא זדנוא ןעמ טָאה סָאו !{סיורַא !סיורַא

 :לשריה
 ,הכאלמ יד ןייז רעגנירג לָאז סע

 :לכנַאי
 ?וטסערײגַאלַאמ סָאװ ,הכאלמ ַא רַאפ סָאװ

 :לשריה
 !ןטכעשוצסיוא זדנוא
 -ןָאקלַאב יד ףיוא ןפע ןַא גנילצולּפ ךיז טוט למוט ןטימ ןיא .ןעיירשעג רעדיוװ)

 םלוע ןופ .רעלסעד ןוא סנעג סיֹורַא ןעמוק סע ןענַאװ ןופ קָאטש ןטשרע ןופ ריט

 פעק יד ןסייררַאפ עֶלַא "...ששש , "ןָאד ןענעז יז, ,"?ששש , ,"ששש , ַא ןעמ טרעה

 .םיוא ךיז טשעל למוט רעד ,רענניפיייּפש יד ףיוא ךיז ןלעטש ,ךיוה רעד ןיא

 ףיז טשימ ןוא טַארנדיי וופ ריט רעטשרעטנוא רשה ןופ סיֹורַא טיינ ק י 5 ע ן

 .(םלוע ןשיװצ סיוא

 :םנעג
 (ךיז טקיאורַאב סע זיב ?סיבָא טרַאװ)

 ןָאט וצ גנורעקלעפַאבדָאטעג רעד טנרָאװעג לָאמ רעקילדנעצ בָאה ךיא

 ןיא ןרישרַאמוצנײרַא ןשטייד יד דיירסיוא ןייק ןבעג וצ טינ ידכ ,ץלַא

 טָאה רָאי ןבלַאהרעדנָא עטצעל יד (עזיוּפ) .ןטכינרַאפ זדנוא ןוא ָאטעג

 ןטיהוצפיוא קירעהעג יװ ןענַאטשרַאפ גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד עקַאט

 ךיז טָאה ָאטעג ןיא עגַאל יד סָאװ קנַאד ַא ,טייצ רעד ןופ טָאבעג םעד

 "ייד רעד ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה געט יד ךָאנ .ןריזיליבַאטס טנעקעג

 ןטַאטשרַאװיָאטעג יד רַאּפ גנולעטשַאב ַא טכַאמ-רעטילימ רעשישט

 רעדעי לייוו ,ןגָאז טינ ,ךיא ןיימ ,ףרַאד ךיא .סיורָאפ םישדח 2 ףיוא

 יי װ ד טייצ רעקיטציא רעד ןיא טײדַאב סָאד סָאװ ,סע טיײיטשרַאפ

 רופ יד ןבָאה ןענעק רימ זַא ,ןטײדַאב ןעק סָאד :טגָאזעג ץרוק .םישדח

 יָאטעג ןופ עטנוזעג ,ע צ נ ַא ג ןײגוצסױרַא גנונעפָאה על

 :לקנַאי
 ןעייטש ןסור יד ?ןײגסױרַא ןלעוװ רימ יצ ךָאנ עגַארפ ַא ?םישדח יירד

 ,קצָאלָאּפ ייב ןיוש ךָאד
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 רו ב  מ ַא ן

 (יאדוא ,יאדווא, :םלוע ןופ גנומיטשוצ)

 :קילעז

 | (ןעלקנַאי וצ)

 ?ןשטייד יד ןיא סָאד ריא טייז ,דיי בר ,חוטב-לעב ַאזַא
 ;לקנַאי

 ןרָאװעג סואימ ןיוש ךייא זיא סע ,יסָאװ ?ןביולג טינ אקווד סָאװרַאפ
 ?ןבעל סָאד

 :לרעב
 (ןקילעז ןנעוו)
 קילעז (עזיוּפ) ךייש טינ ךָאד זיא ,ןרַאּפש וצ ביל ךיז טָאה שטנעמ ַא זַא
 ..יַאכ-ַאכ-ַאכ ...ןסנעג ןופ רעסעב סייוו

 :סנעג

 (ליטש ןרעװ לָאז סע טנַאה ןטימ גנוגעװַאב ַא קידנכַאמ)

 ייז זַא ,ןעניימ עכלעוו ,ןדיי עכלעזַא רעבָא ךיז ןעניפעג ָאטעג ןיא !ןדיי
 -ָאטסיּפ עכעלטע ןבָאה יז זַא ,ןעניימ ייז .תוכלמ ןלעטשנגעק ךיז ןלעו
 -ירעטילימ רעקידלַאװעג רעד ןלעטשנגעק ןענעק ךיז ייז ןלעוו ךעלטעל
 זַא ,ךעלגניי יד ,ןסעגרַאפ ייז .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ טפַארק רעש
 רָאנ ,הנכס ןיא ןבעל ר ע י י ז ןייא רָאנ טינ טימרעד ןלעטש ייז
 גוי עכעלטרָאװטנַארַאפמוא יד טָא ,ןעמעלַא זדנוא ןופ ןבעל סָאד ךיוא
 ןעייטש עלַא רימ זַא ,וצרעד טכַארברעד טכַאנ עקיטנייה ןבָאה ,טיילעג
 ...התימ ברע
 ("ןייוו-ייװ, "?ייז ןענעז רעװ, ,"לַאדנַאקס ַא, :םלוע ןופ)

 :סנעג

 -ייד רעד ןופ רעיײטשרָאפ ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענעז טכַאנ עקיטנייה
 ןגעוו ,גרעבנטיוו קיציא ןסיוועג ַא טריטסערַא ןוא ילַצילָאּפ רעשישט
 רע זַא ,סעיצַאמרָאפניא עיונעג ןעמוקַאב טָאה ָאּפַאטשעג יד ןעמעוו
 יײצילַאּפ יד ןעוו .ָאטעג ןיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ רעריפנָא רעד זיא
 ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב יז ןענעז ,ָאטעג ןכרוד טריפעג ןגרעבנטיוו טַאה
 ןוא יײצילָאּפ רעד ןיא ןסָאשעג ןבָאה עכלעוו ,ןענױשרַאּפ עטנאקאבמוא
 ,ןגרעבנטיוו טיירפַאב

 :רעטנזיוט רעד

 ףיוא קילגמוא ןַא ןעגנערב ךָאד ןלעװ ייז ,יירפ יד ןבָאה ױזַא לָאז ךיא
 ..ןדנוא

 :לקנַאי
 ,טכַארבעג ןיוש ןבָאה יז

 :לרעב
 ןייז בילוצ ןדייל סָאד ןפרַאד עלַא רימ ןוא



 ּיק שם נ נג ר עש ט ָא ס 4 .ש

 . 2 :םנעג

 "רָאפ סנעמעוװ ,טכַאמ רעד ןופ לעפַאב ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ,ןדיי

 ןגרעבנטיוו ןלעטשוצוצ ,ןדייר דלַאב ָאד ךייא רַאפ טעװ סע רעייטש

 ןופ רעייטשרָאפ רעד .ָאּפַאטשעג רעד וצ גָאטימרָאפ רעגײזַא 10 זיב

 דלַאב יד ךיז טנפע סע) ..ילעטטיק ךירדירפ טנַאנעטײלרעבָא טכַאמ רעד

 .ןָאקלַאב םעד היוא ןלעטטיק בוטש ןופ ךעלפעה סיױרַא טעב .סנעג ,ריטדַאק - |

 םוצ ךיײלג קידנעייגוצ ןוא לכיימש ןכעלביל ַא טימ ,ףייטש סיױרַא טייג לעטטיק

 .ןייז ןקידנע וצ ןסנעג קידנזָאלרעד טינ ,ןדייר ןַא רע טבייה ןַאקלַאב ןופ שטנערָאּפ

 (עזַארּפ

 :לעטטיק
 | (רעלפעה)

 ךייא ךיא ןעק ,טכַאמ רעשישטייד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .ןרעה עניימ

 רַאפעג םוש ןייק טינ טָארד גנורעקלעפַאבדָאטעג רעד זַא ,ןרעכיזרַאפ

 "ערּפ ,םורַא העש 4 ןיא זיב רעקידעבעל ַא טעװ גרעבנטיוו ביוא ...ביוא

 "ייד רעד וצ רעױטיָאטעג ןרַאפ ןרעוו טלעטשעגוצ ,רעגײזַא 10 זיב ,זיצ

 זַא ,דניירפ עניימ ,ןייטשרַאפ טפרַאד ריא (עזיוּפ) .ייצילָאּפ רעשישט |

 ריא טימ טמוק גנורעקלעפַאב-ָאטעג רענליוו יד סָאװ םעד קנַאד ַא רָאנ =

 "וצרעביא ןעגנולעג רימ זיא רעווסכייר רעד ץונוצ טעכרַא רעקיטכיט- !

 לַאפרָאפ ןכעלבעגרַאפמוא םעד רַאפ זַא ,טכַאמ רערעכעה ןיימ ןגייצ

 ָאטעג רענליוו רעד לָאז ןגרעבנטיוו ןריטסערַא םייב טכַאנ עקיטנייה

 רעטעּפש טינ ןרעו טלעטשעגוצ רעבָא זומ גרעבנטיוו .ןעשעג טיגרָאג

 זַא ,ןזײװַאב ךיוא ריא טעװ םעד טימ .רעגייז םעד 10 יװ ,טונימ ַא

 -עלע עכעלטרָאװטנַארַאפמוא יד וצ תוכייש םוש ןייק טינ טָאה עלַא ריא

 ןימרעט םוצ טעװ לעפַאב רעד ןעוו ,רעבָא לַאפ ןיא .ָאטעג ןיא ןטנעמ

 עשירעטילימ יד טול ןעלדנַאה ןזומ רימ ןלעװ ,ןרעו טריפעגסיוא טינ

 טָאטש ןיא טעברַא רעד וצ רענייק טרעוו ,טייצ רעד זיב (עזיוּפ) .ןצעזעג

 םעד טציא ןעלגניר סָאװ ,ןעגנולײטּפָא-רעטילימ יד ,ןזָאלעגסױרַא טינ

 -סױרַא םינ טעװ גרעבנטיוו בוא ,ָאטעג ןיא ןיײרַא ןלעוו ,םורַא ָאטעג

 ךיז טקנעדַאב (רעגייז ןפיוא טקוק ,עזיוּפ) 10 ךָאנ טונימ 5 ןרעוו ןבעגעג

 .ןעװ ,טריטולַאס רעלסעד) העׂש 4 ךָאנ טָאה ריא ,ךיז טקנעדַאב ,ןרעה עניימ

 סנעג .יירעלמרומעג ַא טרעװ םלוע ןשיװצ .ןײרַא בוטש ןיא קירוצ טייג ?עטטיק

 ' .(ןלעטטיק טימ סיורַא טייג

 :רעלפעד

 | (שיטעטַאּפ)

 "עז לפיוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא טעװעטַאר ,ךיז טעװעטַאר ,ןדיי

 !ןעניפעג ןעמ זומ ןגרעבנטיוו ?ןבילברַאפ ןעד רימ ןענ
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 דו בל מ ַאז

 :רעטנזיוט רעד
 "עג טרעהעג .סָאד זיא וװ ?רעטנזױט ןעמוקמוא ןלָאז םענייא בילוצ
 !?ריא טייטש סָאװ ןדיי (רעכעה ךָאנ טיירש) ?ןרָאװ

 :לקנַאי
 טרעהעג סָאד זיא ווו ?ךייא ! טימ ךיז טוט סָאװ ,ריא טייטש סָאװ ,ןדיי
 ,טרָא ןַא ףיוא טינ טייטש טייצ יד ,ןכוז ןייג רימָאל !?ןרָאװעג

 :קילעז
 ,ךייא וצ ןעמוק ייס יו ייס ןלעװ ןשטייד יד ,ןדיי ױזַא טינ ךיז טלייא

 :לשריה

 ןעמענ ןעמוק זד נ ו א יז ןלעװ ןגרָאמ ןוא ןגרעבנטיוו טנייה
 | :רעטנזיוט רעד

 (ןעלשריה וצ)

 ףיוא דלַאב ריד דיינשעצ ךיא לייוו ,סױרַא ךיז טסקור וד (הזנור טימ)
 !יירפ יד ןבעלרעד ױזַא ךיא לָאז ,רעקיטש טנזיוט

 :לקנַאי

 (ןקילעז וצ)

 יװ ןקילעז טזייוו) הרירב .ַא ךָאד ריא טָאה ,ןבעל טינ טליוו ריא ,דיי 'ר

 .ףוס ַא ןוא -- קיכ --- (ןעגנעה וצ ריז
 :לרעב

 ךיז טפרַאװ םלוע רעד) !ןעמענ ייז לָאז קילגמוא רעד זַא ,ןטרָאד ייז טיג
 ןעמ "ןודנוא ריא טליוו ןעגנערבמוא, :ןעיירשעג טימ ןקילעז ןֹוא ןעלשריה ףיוא
 ,סיױרַא ,ןענַאד ןופ סיורַא, :קידנגָאי ,ךַאנ ייֵז טיירש ןעמ ןוא ייז ףיוא ןִא טלַאפ
 רעבָא ,ךיז ןרעװו קילעז ןוא לשריה ."ךעלקיטש ףיוא ןששטשרומעצ ךייא ןלעוו רימ

 .(ףיֹוה ןופ ןבירטרַאפ ןרעוװ ייז

 :לקנַאי
 !ןבעל ןליוו רימ ,ןבעל

 ;ןומה

 !!!ןבעל ןליוו רימ !ןבעל !ןבעל
 :לרעב

 ןענעז ייז ןוא ּפַאלק ןייא ךָאנ ,קצָאלָאּפ ייב ןיוש ןעייטש ןסור יד
 !ןבעל ןליוו רימ ,ןבעל .זדנוא ייב ןיוש

 :ןומה
 !ןעמענ המקנ !ןבעל ןליוו רימ

 ;רעלסעד

 (רענייז ןפיוא טקוק ,ןומה םעד טנַאה רעד טימ קידנקיאורַאב)

 ןזָאל ךיז ןפרַאד עלַא .ןיז םוש ןייק טינ טָאה ןעיירש ,טייג טייצ יד
 ,ןרעלעק יד ןיא ,ייז ןכערבפיוא ,סענילעמ יד ןיא ןכוז .ָאטעג ןרעביא
 -- ןכוז טוג טעװ ריא זַא ןוא !םוט-עמדוא -- רעמעדיוב יד ףיוא
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 יק ס ניי ג ר עש טַא ק .ש

 ,ךעלגניי עכעלטרָאװטנַארַאפמוא יד רעמָאט ןוא !ןעניפעג ריא טעוו

 .ןגעק ייז ךיז טלעטש --- ןרעטש ךייא ןוא ןכוז ןזָאל טינ ךייא ןלעוו

 רָאנ טָאה רענייא רעדעי סָאװ טמענ .ייז רַאפ ארומ ןייק טינ רָאנ טָאה

 טעװ יײצילָאּפ ןיימ ...ןייטש ַא ,ןזייא ןַא ,ןקעטש ַא --- טנַאה ןרעטנוא

 .ןפלעה ךיוא ךייא

 :ןומה
 :(ייז ןעיירש קורב:ףיוה ןופ רענייטש ןוא טיולּפ ןופ ןטעכַאטש יד קידנסייר)

 !ןבעל ןליוו רימ ,ןבעל ,ןבעל

 :רעטנזיוט רעד
 (טייטש רֶש ןעמעװ ןבעל ןעלקנַאי וצ)

 .ןזָאלרעד טינ ךיא לעװ סָאד ...ןעמוקמוא רעטנזיוט ןלָאז םענייא רַאפ

 ןגָאלק ענעגײא עניימ גונעג ,ןדייל טינ םענייק רַאפ ליוו ך י א

 !ןקַאּפ םיא זומ ךיא

 :לקנַאי

 טײצ יד .ןענעידוראמ טינ (ןופה םוצ) .ןפלעהוצ ריד לעװ ךיא םוק

 .ןגרעבנטיוו ןכוז ןייג רימָאל ,טייג

 :רעטנזיוט רעד
 (גנַאנסיורַא םוצ רעטשרע רעד ךיז טלעטש)

 (ןָאקלַאב ןפיוא טביילב ןיילַא רעלסעד .ףיוה םעד ןזָאלרַאפ עַּלַא) !רימ ךָאנ עלַא

 :רעלסעד
 (םַאזננַאל)

 "עג ןיא ןענעז רָאה ענייד ,ןושמש ךיז טיה .ןעמוקעג זיא טייצ יד

 | !רַאפ

 (גנ ַא הר ַא פ )

 ריפ דליב

 ענילעמ סנרעבנטיוו ןיא

 םריפ סע ןענַאװ ןופ ןקלַאב ןיא זיא גנונעפע עמייהעג יד .דרע רעד רעטנוא ענילעט ַא

 ןיא טלעטששצ ןענעז סעשטירּפ עכעלטע .עטרעקיוהעג ,עיור טנעװ יד .רעטייל ַא ּפָארַא

 ַא עשטירּפ ַא ףיֹוא גרעבנטיװ טגיל ךיז טנפע גנַאהרַאפ רעד ןעװו .רעטרע ערעדנוזַאב

 ןיה םוא טײג ,ףיוא ךיז רע טבייה טייצ וצ טייצ ןופ .זעוורענ טרעכיור ןוא רעטכַארטרַאמ

 טגנירּפש קיציא .לָארַאפ ַא -- ּפַאלק ַא ךיז טרעה לָאמַאטימ .רעדיוו ךיז טגייל ,קירוצ ןוא

 רעביא ךיז טרזח לֵארַאּפ רעד ןעװ .וצ םַאוקרעמּפיוא ךיז טרעה ןוא עשטירּפ ןופ ּפָארַא

 טבייה ןוא ּפַאלק ַא טימ קירוצ טרעפטנע ,רעטייל ןפיוא ףיֹורַא רע טכירק לָאמ ןטייווצ ַא

 ,יורפ יד ריא ךָאנ ןוא רתסא ּפָארַא ךיז טזָאל סע .ךיז רעביא ריט עמייהעג יד ףיוא

 "רַאפ קיציא .עשטירּפ רעד וצ לקניװ ַא ןיא ןעיײג יירד עטצעל יד .ןַאמ רעד ןוא לששהדוי

 .רעטייל ןפיוא קידנביילב רתסא ןוא רע .גנונעפע יד קיטכיזרַאפ קירוצ טכַאמ
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 דו ב 7 סט ַא ז

 ;:רתסא

 (ירד יד ףיוא קידנזיײוװנָא ,ןקיציא טימ דיז טשוקעצ)

 -כָאנ רימ ייז ןענעז ,ןטלַאהַאב ךיז יג ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז
 ןבָאה --- ?ןטלַאהַאב ךיוא ךיז ןליוו רימ, .ןזָאלעגּפָא טינ ןוא ןעגנַאגעג
 ..ייז טימ ןָאט טלָאזעג ךיא בָאה סָאװ ,ונ .טהנעטעג רדסכ יז

 :גרעבנטיוו

 (רעטייל ןופ ןרתסא טימ ןעמַאזוצ קידנעײנּפַארַא)

 ;יורפ

 ;ןֿפמ

 ,עשטירּפ ַא ןבעל ךָאד טייטש ריא !?ריא טייטש סָאװ ,ןדיי ךיז טצעז
 ,,,סיוא ךיז טור ,וצ ךיז טגייל

 רַאפ ,טייקלדיײא רעיא רַאפ ,רעה רעקניביל ,ריא טלָאז ןבעל גנַאל
 זדנוא ןעמ טָאה ענילעמ ןייא ןייק ןיא (קידנענייװ) ץרַאה סוג רעייא
 ---רעדעי טגָאז -- ?דניק ןיילק ַא טימ, .ןזָאלנײרַא טלָאװעג טינ
 סָאד ?ןייג טלָאזעג ךיא בָאה וװ (עזיוּפ) ?ענילעמ ַא ןיא הנכס ַא זיא;
 -ַאמ-עטַאט ןָא ,ךעבענ ,תונמחר ַא ,סרעזדנוא טינ ךיוא ךָאד זיא דניק
 .עלהמותי ַא ,עמ

 יבא ,ןעמוקמוא ןלָאז ,רעדניק ןבָאה עכלעוו יד זַא ,טכער זיא ייז ייב
 ,..ייז הגאד ַא ,ןביילב ןלעװ ייז

 ;רתסא

 :יורפ

 ;יורּפ

 טינ ךָאד ןענעז רימ ,ךיז טקיאורַאב ,יורפ עביל  ,ךיז טקיאורַאב ,ונ
 ןענייוו רעייא .ןרעהרעד רעװ ןביוא ןופ ךָאנ ןעק'ס ,בוטש ןיא ךיז ילב
 לָאז סע ,דניק ןפיוא גנוטכא טוג עשז טיג ,ןפלעה טינ יו ייז טעוו
 ,ןּפַאכפיוא טינ ךיז

 ךאלמ ַא יו ךָאד טייז ריא ,,.ךייא קנַאד ַא ,עקניליירפ ךייא קנַאד ךיא
 -ַאפ ַא סיוא עשטירפ רעד ּףיוא טיצ) .ןלַאֿפעגּפָארַא זדנוא רַאפ למיה ןופ
 טליטש יז .ןקעוו וצ ןָא ךיז טבייה סָאװו ,דניק סָאד םשד ףיוא טגייל ,עליישט
 .(ןגָאלשרעד טייז ַא ןִֵא טייטש ןַאמ רעד .ןייא סע

 יז ןכַאמ ,ןרעװ טײרּפַאב ןענעק רימ ןוא סָא ,טָא ןעוו ,טייצ ַאזַא ןיא
 בילוצ .ָאטעג ןופ לת ַא ,טנעה ענעגייא יד טימ ;ךעלגניי יד טרָאד
 עצנַאג ַא ןעמוקמוא לָאז שטנעמ ןייא בילוצ יי ,ייו שטנעמ ןייא
 ?ןראװעג טרעהעג סָאד זיא ווו .ןדיי טימ הדע

 רעטיב ץנַאג ןיימ ..ןענופעג וו םענייא םעד טלָאװ ךיא ןעוו ,יוא
 רניק סָאד) .ייםיא טלָאװ ךיא .טוָאלעגסױא םיא וצ ךיא טלָאװ ץרַאה
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 ,ונ ?וטסנייװ סָאװ ,סניימ עלעפעש ,ַאש ,ונ' ,ַאש ,ונ (ןענייװ זַא טבייה

 {צ ליטש ךָאנרעד טפלעה ןַאמ רעד .קידנעגניז) ייא ..ףָאלש ונ ,ףָאלש

 ,ןגייווצ יד ףיוא לגייפ ןעלמערד'ס
 | ,דניק רעייט ןיימ ףָאלש

 - ערָאנ ַא ףיוא ,לגיוו ןייד ייב

 :טגניז ןוא עדמערפ ַא טציז

 .יול ,ול-ויל ,ול-ויל
 סיב

 ןענַאטשעג ווװ לגיוו ןייד זיא'ס
 ,קילג ןופ ןטכַאלפעגסיוא
 עמַאמ ןייד יוא ,עמַאמ ןייד ןוא

 ,קירוצ טינ לָאמנײק ןיוש טמוק |
 ,.ול ,ול"ויל ,ןל"ויל

 / סיב

 ןפיול ןטַאט ןייד ןעזעג בָאה'כ

 ,ןייטש ןופ לגָאה ועטנוא
 ןגיולפעג זיא רעדלעפ רעביא

 .ןייוועג רעטמותירַאּפ ןייז

 ..יול ,ולדויל ,ןל-ויל
 סיב

 (ןייא עדימ ןפָאלש יירד עֶּלַא)

 :גרעבנטיוו
 (ןרתסא !וצ)

 (טריפענ ןבָאה ייז סָאװ סעומש ַא טצשזענרַאפ ןטלַאוװ ייז יװ)|

 ,..לייצרעד ,לייצרעד ,ונ

 :רתסא

 -ַאל רענעפַאשעג רעד ןגעוו ןעגנוטַארַאב רדסכ ּפָא טלַאה בַאטש רעד

 ןיא ןטלַאהַאב ןגיל ןדיי לייט ַא ,םָארָאדָאכ ץלַא טייג ָאטעג ןיא .עג

 "רעטנוא ןוא ײצילָאּפ רעד טימ שארב ,עקירעביא יד ןוא סענילעמ

 ןכוז ָאטעג ןרעביא ןָאטעג ףרָאװ ַא ןקירעשייה יד יװ ךיז ןבָאה ,טלעוו

 "רעד ןטייצ לָאמנײא ןיוש ,ןגרעבנטיװ ןכוז ,(ןפאלש יירד יד יצ טקוסו

 ,..טבעל

 ר :גרעבנמיוו
 .?ייז ןטכַארט סָאװ ?באטש רעד טרָאפ טגָאז סָאװ רעבָא
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 .יד וו בל מ ַא ז

 :רתסא

 ןלעוו ייז ןענַאװ זיב קיאור ןציז טסלָאז ,ןגָאז ריד ןסייהעג ןבָאה ייז
 ,ךַאלפרעביױא רעד ףיוא סױרַא טספרַאד וד זַא ,ןעניפעגנייא

 :גרעבנטיוו

 ..ןגָאז וצ גנירג ...קיאור ןציז

 | | :רתסא
 ןבעגוצכָאנ טינ לַאפ ןייק רַאפ טרידיצעד ןענעז ייז ,רעכיז זיא סנייא

 ,ָאּפַאטשעג רעד |

 | / :גרעבנטיוו
 ?רעפמעק יד ןוא

 ;:רתסא

 יד טול ןענעז ןוא בַאטש םעד ןכַאװַאב ייז .טריזיליבָאמ עלַא ןענעז
 -םיוא סעיציזָאּפ יד ףיוא טלעטשעצ ,ןּפורג ןיא טלייטעצ ןענָאילַאטַאב
 ,ףמַאק םעד ןעמענוצ

 :גרעבנטיוו

 ךיא ייטשרַאפ סָאד --  ,ענילעמ ןיא ןגיל ךיא ףרַאד סָאװ וצ ָאט
 ,טינ

 ;רתסא

 יד זופ ןעגנַאלקּפָא עטייוו ךיז ןרעה סע) סעוועדליוועצ טציא זיא ןומה רעד
 (פיטש) יז ןכוז סָאד ?טסרעה (עזיופ) ?טסרעה וד ,ָא (ןומה ןופ ןעיירשעג |

 ,ןליטשנייא ךיז ייז ןלעו רשפא ,ןטרַאװרעביא זומ ןעמ (עזיוּפ) .ךיד
 סיוװעג וטסעװ ןרעוװ ןביהעגנָא ןפרַאד טעװ ףמַאק רעד ביוא ןוא
 .ןריפנָא ןײגסױרַא

 - :גרעבנטיוי
 (טּכַארטרַאפ)

 סָאד לָאז ןעמ ;ץלַא ףיוא ,ןטכיר טנעקעג ךיז ךימ ןבָאה ץלַא ףיוא
 ןדנוא לָאז ןעמ ,גנורעקלעפַאב רעד טימ ןעמַאזוצ ןענערברַאפ ָאטעג |

 רעבָא -- ןסישעצ טרָא ןַא ףיוא ,ןריטרָאּפעד ,ןקיטשסיוא זַאג טימ
 ךיז ךיא בָאה סָאד .טרַאװרעד טינ זדנוא ןופ רענייק טָאה ףוס ַאזַא
 ןטצעל ןיא זַא ,טכַארטעג ןבָאה רימ (עזיוּפ) .ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ
 טינ קפס ןייק םענייק ייב ןיוש טעװ סע ןעוו ,טנעמָאמ םענעדײשטנַא
 יז ןלעװ ,גנַאגרעטנוא ברע טייטש גנורעקלעפַאבי-ָאטעג יד זַא ,ןייז
 ןטערטוצסױרַא ףור רעזדנוא ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא ןייטשרַאפ ןיילַא
 .דובכ טימ ,טכַאלש ןיא טַאדלָאס ַא יו ױזַא ,ןלַאפ ,ףמַאק ןטצעל ןיא
 ןַײז טעברַאַאב ט | ג יױװַא רעבָא טָאה לווייטז רעלסעד רעד (עזיוּפ)
 ָאטעג ןיא ָאּפַאטשעג יד רָאג טעװ רשפא ןוא ..ןדיי ןגעק ןדיי ;ןַאלּפ
 ןיי לַא ערעדנַא יד ענייא ךיז ןלעװ ןדיי יד ?ןײגנײרַא ןפרַאד סינ
 ןיא םינּפ סרתסא ןײרַא טמענ ,שעזיוּפ עגנַאל) ,ףליה רעיײז }| א ,ןליוקסיוא
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 גָאז ןפָא ,ךיד טעב ךיא ,רימ גָאז ,עניימ ערעייט ,רתסא .(טנעה ענייז

 ָאטעג ןיא גירק-רעדירב ַא ןדײמסיױא ךיא לָאז רשפא ,רשפא ,רימ
 ...רעד ןיילַא ןבעגרעביא ךיז ןוא

 :רתסא

 (רעביא םיא טקַאה)
 רעה -- ןיינ ,ןיינ ,ןיינ !רָאג ךיז ןבעגרעביא ?קיציא וטסדער סָאװ

 רימ ןוא יורפ ַא יװ ןָאטנָא ךיד לעװ ךיא ,םוק (םיא קידנשוק) וצ ךיז
 ליװ קיציא) ...טָאטש ןרעסיוא טייוו ןלַאנַאק יד ךרוד ןײגסױרַא ןלעוו

 ןיימ ,טינ דייר (?יומ סָאד טנעה עריא טימ םיא טכַאמרַאפ יז ,ןגָאז סעּפע

 יןעז טס'יוד םוק (רדסכ םיא טשוק) דייר עכלעזַא רעמ טינ דייר ,רערעייט

 .(םיא טּפעלש) ןעװעטַאר ךיז ןרימ
 :גרעבנטיוו

 | :(טניוטשרעד)

 ?וטסדער סָאװ ?טסוט וד סָאװ טסיײיוװ ,ריד טימ ךיז טוט סָאװ ,רתסא

 :רתסא

 ןייז טמענ ,עזױּפ) 10 ךיא סָאװ ,דייר ךיא סָאװ סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 ןיא ךיז ןבעגרעביא (ןײרַא ןגיוא יד ןיא םיא טשוק ןוא טנעה עריא ןיא' םינפ

 (עזיוּפ) ?זיא סָאד סָאװ וטסייוו ?טסגָאז וד סָאװ וטסייוװ .ײָאּפַאטשעג

 ןטעקַאנ ןרעביא סנקעטש ענעמוג ,רעגניפ יד ןיא ןעלדָאנ זיא סָאד

 טלָאװ ך י א ...ןעגנעה סיפ יד רַאפ ,קנַאב-יירד רעשירטקעלע ,בייל

 .יךיא ...ךיא !ןיינ ,ןיינ (ריז טּפַאכרַאפ) ...מטסבלעז רעסעב ןיוש

 - :גרעבנטיוו
 ילָאװער ןייז ענעשעקירעטניה ןֹופ קידנעיצסיורַא) כערעג רתסא ,טכערעג

 ןופ ןעמשנסיורַא רעװלַאװער םעד טוװרּפ יז .ןרתסא ןופ ךיז קידנעײרפַאב ,רעװ

 םעד טכַארטַאב .סיױרַא ריא ןופ ךיז טסייר) ֿפָא זָאל ,רתסא ּפָא זָאל (םיא

 -עבעל ַא ןגרעבנטיוו רעבָא? (ּפָאק םעד רעדימ ַא ּפָארַא טזַאֿפ ןוא רעװלַאװער

 רעק ויא קירוצ רעװעג ' סָאד קידנגײלנײרַא) ,לעפַאב רעד ךָאד זיא --- "ןקיד

 שטָאכ ,ןטייב טינ ָאטעג ןיא עגַאל יד יװ ייס טעװ טיוט ןיימ (ענעש

 -גטיוו .םוקמוא ןופ ןעוװעטַאר טינ ןדיי ןייא ןייק ךיוא טעוו ןבעל ןיימ

 ןײגַאב ןענעק לָאז ךיא ןעוו ,ָא (עזיוּפ) ...דיירסיוא ןַא זיולב זיא גרעב

 .טליפעג טציא ךיז טלָאװ ךיא ךעלקילג יו !דרָאמטסבלעז

 | :רתפא

 (םיא ףיוא עקידנענייוו ַא קידנלַאפ)

 !םוק ,ןייג רימָאל ,רעקניביל ,קיציא

 :גרעבנטיוו

 | (יז קידנשוק)

 וטסייוװ יצ ..,ךיז טסרילרַאפ וד יװ ...עלעבייט ,עניימ עלערַאנ וד ,ָא

 ןיימ רעדָא ,ָאטעג ןופ טציא ןפיױלטנַא ןיימ טײדַאב טלָאװ סע סָאװ
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 דו בל עט ַא ז

 (ורעיוא יד ךיז טלעטשרַאּפ) טינ דייר (ןגָאז סעּפע ליװ רתפא) ?דרָאמטסבלעז
 סָאד ,הטסעז (עויופ) ןרעה טינ םעד ןגעוו רעמ *טרָאװ ַא ליוו ךיא
 ךימ ןעמ טָאה סָאװ (רענזייב) .ץלַא ןופ רעמ ךימ טריוורענעד ןטרַאװ
 ,סניימ ץרַאה ,לרתסא (-ע:בי) ?רעייא ףיוא ןוה ַא יו טצעזעגקעװַא ָאד
 סע יװ ןרעוו ריוועג בַאטש ןיא רעבירַא ייג (יז טשוק) עקנירעייט יג

 ,טלַאה
 :רתסא

 | (ךיז קידנקיאורַאב)
 טרָאפ יטצוו קיציא רשפא ןוא (םיא טשוק) "'ג ךיא ,קיציא טכערעג טסיב

 זדנוא ןגעוו טמולחעג ליפיוזַא ךָאד בָאה ךיא ?וטסניימ יוװ ,ןייז סוג

 רעד ףיוא ,רימ ןבעל ןעזעג ךיד ךיא בָאה טכַאנ עקיטכענ עקַאט .ןדייב
 ,,יוװ ,ָא ,טלטניוועג ךעלעגייווצ ןבָאה זדנוא רעביא ..,גנילירפ ...יירפ

 :גרעבנטיוו
 ..רתסא

 ;:רתסא

 יג ךיא (ןקיציא ןופ טריפעג גנונעפע רעד וצ טײג) יג ךיא ,קיציא- ,ָאי
 ,ףורַא רעטייפ ןפיוא רעטשרע רעד ךיז טבייה קיציא) קירוצ ךיילג םוק ןוא
 ,קיטכיזרָאפ יײז רערעייס (םיא ךָאנ רתסא

 :גרעבנטיוו
 (סָאג םוצ וצ ךיז טרעה ,ןייז ?יטש לָאז יז גנוגעװַאב ַא קידנכַאפ)

 ךיז טרעה סע ,קעד יד ףיוא ךעלעמַאּפ טבייה) קיטכיזרָאפ וד יז ,קיאוי/ יז
 .(למוט רעטייוו ַא

 :רתסא

 ,ץלַא ךָאנ ןעוועשוב ייז ?טסרעה
 :גרעבנטיוו

 ,לרתסא יג ונ ...ןעװעטַאר ךיז ןליוו ,ייז ףיוא תונמחר ַא
 ;:רתסא

 (ךיז קידנשוקשצ ,גנונעפע רעד ייב)
 ..קיאור ייז ,קיציא ,קיאור ייז .רערעייט ייג ךיא

 (ּפִא)
 :גרעבנטיוו

 -ענ םוצ וצ ךיז טרעה .קשד יד ןכַאמוצ ןכָאנ רעטייל ןפיוא קידנביילב)
 .(רעטיב טלכיימש .סַאנ רעד ןופ ךיז טגָארטרעד סָאװ שיור
 ,ןבעל ןיימ .ןעװעטַאר ײז לעװ ד י א .ךימ ץלַא ןעמ טכוז סָאד
 טױט רעייז ןופ ןפיקסיוא יײז טעװ ,עכעלקילגמוא יד ןעניימ
 ןֶא ןעמ טבייה גנילצולּפ) ...ןייׂש סעװ ןעוו ןדיי ,ןדיי ,ךע (קידנרעדינּפָארַא)
 ףיוא ךיו טּפַאכ ךניק סָאד .ןעיירשעג דךיז ןרעה סע .גנונעפע רעד ןיא ןצעז וצ

 .(קלָאפרַאּפ ענעקַארשענרעביא סָאד ףיוא ךיוא טקשוו ןוא יירשעג ַא םימ
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 יק ס ני ג רעש טַאק .ש

 . :יורפ ןוא ןַאמ
 .(ןענעז ייז וװ ךיז קידנסעגנרַאפ)

 ?לשעדוי ריד זיא סָאװ

 יורפ ןוא ןַאמ .רעכעה ךָאנ טנייו דניק סָאד .רעקרַאטש טרעוו יײרעּפַאלק סָאד)

 .ןענעז יז וװ ךיז ןּפַאכ

 ;ןַאמ

 (יורפ רעד וצ)

 -"מוא ןעמעלַא זדנוא ךָאד טעװ יז .ליומ סָאד ריא ךַאמרַאפ (קידנעשיצ)

 ןעמ ..ששש ,לשעדוי ...ששש (ןציטשניײא סע טווורּפ) ןכַאמ ךעלקילג |

 סָאװ טרעהעגוצ ךיז טלַאװ ןעמ יו ,רעליטש טרעוו ןביוא ןופ) יןרעהרעד טעוו

 .רעדנַאנַאפ/ רעדיוו רעבַָא ךיז טנייוו דניק סָאד .ךיז טוט ענילעמ רעד ןיא ןטנוא

 ןלעװ רימ ןטנפש ,טנפע, :ןעיירש ןוא ןצעז וצ ןָא רעדיװ ןעמ טבייה ןביוא ןופ

 ןוא יורפ רעד ןופ דניק סָאד סיורַא טּפַאכ ןַאמ רעד ."!טנפע ןןָאט טינרָאנ ךייא

 .(ןרימזַאּפס ןָא טבייה יורפ יד ,לכעליימ סָאד ןּפוטשרַאפ סע ליוװ

 :גרעבנטיוו

 (טנעה ענייז ןופ דניק סָאד סיורַא טסייר ,ןַאמ םוצ וצ טפיו)

 רעירפַא טקיאורַאב ,טייג ...?ןרָאװעג עגושמ טייז ריא ,ריא טוט סָאװ

 ארומ ןייק בָאה ...לשעדוי ַאש ונ ,ַאש ונ (דניק טָאד קידנטעלנ) יורפ רעייא

 ייןדיי ָאי ,ןדיי ..,ןשטייד ןייק טשינ ,ןדיי ױזַא ןּפַאלק סָאד ,טשינ

 ,טערב ַא ןכַארבעגסױרַא טרעװ סע .גנונעפע רעד ןיא ץעז רעקיכליה ַא טוט סע)

 רעקיאור ַא ךיוה רעד ןיא טקוק קיציא .ןעיירשעג .גנונעפש עצנַאג) סָאד םעדכָאנ '

 ףדיי ,סע ןענעז ןדיי ,לשעדוי טסעז (דניק סָאד ןייא ץְּלַא טליטש ןוא

 :רעטנזיוט רעד

 (ענילעמ ןיא ּפָארַא טיירש ןביוא ןופ)

 ךיא לעװ טינ זַא ,ןרעװ לָאז ןכָארקעגסױרַא ?טרָאד זיא רע ,יעה

 .ןּפעלשסױרַא גנירעה יד יוװ ךייא

 - קנַאי
 (ןביוא ןופ ךיוא)

 !רעהַא טיג ןגרעבנטיוו

 | :ןַאמ
 (קידנעיירשפיורַא)

 ,גרעבנטיוו ןייק זדנוא ייב ָאטינ ,ןדיי זדנוא ןופ ןבָאה ריא טליװ סָאװ

 :רעטנזיוט רעד
 (לקנַאי םיא ךָאנ ,קידנכירקּפָארַא)

 םיניע ענעגייא יד רעסעב ןיוש זיא ןביולג ךייא טרָאװ ןפיוא רעדייא = |

 ןגרעבנטיװ לָאמַאטימ ןעעזרעד ןוא סעשטירּפ יד רעטנוא ןכוז ייז) .ןעז ןלָאז

 .(טנַאה רעד היוא דניק ןטימ
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 (ןקָארשעצ ,לוק ןיז טימ טינ יװ ,קידנשטיווקסיוא)
 ןקידנעייטשיקיאור םוצ ךיז טזָאל רעטנויוט רעד) !רע זיא סָאד ..,ָאד ...ָאד

 (ןגרעבנטיוו

 :גרעבנטיוו
 (רעװלָאװער ןייז קידנעיצסיורַא)

 -רעד רעוװ ךיז טעװ ריא ביוא ןגײלקעװַא ךייא ךיא לעװ טניה יד יװ
 .עטרַאטשרַאפ ןביילב לקנַאי ןוא רעטנזיוט) רעטנענ ךָאנ טירט ןייא ןרעטנענ
 יױזַא טייז ,דניק סָאד (ןַאמ םיצ קיציא .ןקארששצ ,טרעדנוװרַאֿפ יורפ ןוא ןַאמ
 ןוא רעטנזיוט םוצ .עזיוּפ .דניק סָאד טמענ רעטיצ ןיא ןַאמ) וצ טמענ ,טוג
 -סױרַא טינ לעװ ךיא ןענַאװ זיב ,טרָא ןַא ףיוא ןביילב ןייטש (ןעקנַאי
 ?ןענאטשראפ ,ןעגַאד ןופ ןייג

 / (עטרעטיצרַאפ :לקנאי ןוא רעטנזיוט
 .ןענַאטשרַאפ ...רַאפ ,.,םפפ =

 (רעטייל םוצ קידנשיג) :הרעבנטיוו
 -אב ר י א טינ טעװ ,ָאּפַאטשעג רעד ןכענרעכיא ךיז לָאז ךיא יצ
 | ?ןענַאטשרַאֿפ ,ןסילש

 :לקנַאי ןוא רעטנזיוט

 .ייָאי .ןענַאטשרַאפ .,,רֵאפ ,,.פ

 (קידנרעױדַאב ,רעטײל ןפיוא ךיז קידנביוהפירַא :2רעבנטיוו
 ..גנוטכַא טיג דניק םעד ףיוא (יורפ ןוא ןַאמ םוצ) ידע ,ריא טייז ןדיי

 -(עזיוּפ ערעגנעל ּפֶא) יײַאֿפ יייַאפ יי 8 (ןעפשערוי וצ טנַאה רעד םימ טכַאמ)
 | (ןעלקנַאי וצ גנולצולפ) :רעטנזיוט רעד

 ,ןּפַאכ םיא זומ ןעמ ?תומהב יד יו ןבילבעג ןייטש רימ ןענעז סָאװ

 | :לקנַאי
 "שֹז טינ זַא (רעטייל םוצ קידנפיול) יאדווא ,ןּפַאכ םיא ןעמ זומ יאדווא

 טרעהרעד'ס .עזיוּפ .סַאג ןיא ךיג עדייב ןענירטנַא) ענעריולרַאפ ךָאד רימ ןענ
 (פָארַא ןביוא ןופ טיירש סָאװ ,ןרתסא ןופ שטיװק ַא לָאמַאטימ ךיז = }

 :רתסא

 רעביא טפיול ,ןטנוא רעטיײּפ ןֹופ ּפָארַא טכירק י) ? ק ' צ י א !קיציא
  רדסכ ,סעשטירּפ יד רעטנוא טכוז ,טנעה יד קידנכערב ,ענעגָארטעצ ַא ענילעמ רעד
 טזַאל ןוא סיױורַא סָאג ןיא רעטייל ןפיוא יז טפיול ףור ןטימ ,"קיציא, :קידנפור
 !קיציא ! ק י צ - י א (יירשעג ןקידהמיא םעד ךיז רָאנ

 ( ג נַא ה רַא פ )

 (טקַא ןטײװצ ןופ ףוס)

557 



 יק סני גר ע"ש טַאק .ש

 מט קא ר ע טיר ד

 ;:ףניפ ד ?י ב

 עיציזָאּפ רעד ףיוא

 ירַאפמ ןטכַאמרַאפ םייב .ןעצ וצ טונימ 8 טזייו רענײזטנַאװ רעד .רעמיצ רעכעלנייוװעג ַא

 רעטצנעפ ןייא יב ."ךיז טלַאה השמ, ןופ קיזומ יד שילַאבנַאלעמ ךיז טרעה גנַאה

 סימ שיט ַא ףיוא טלעטשעננייא זיא סָאװ ,רעפרַאװנליוק ַא ייב םייח רעפמעק רעד טייטש

 ןירעפמעק יד טייטש רעטצנעפ ַא ייב .ןליוק ןגיל שיט ןפיוא .ןסיורד םוצ עכול רעד

 ןטַאנַארג ייוצ ןקעטש לטרַאג ןיא ןהנח ייב .עלעינע לרעטכעט קירָאי ןעצ ריא טימ הנח

 רעטצנעפ יד ייב עלעינע ןוא רעפמעק עדייב ןעייטש גנַאהרַאפ רעד ךיז טנפע סע ןעװ

 יװ ךיז םרעה עזיוּפ רעד ןיא .לקנעב ַא ףיוא טייטש עלעינע .סַאג ןיא סיורַא ןקוק ןוא

 .רעגייז רעד טעװעקַאטקיט סע

 :עלעינע
 ?ןיוש ,עלעמַאמ ,ונ

 :הנח

 (רענייז ןפיוא סידנקוק)

 קידנעוט קוק ַא) םונימ 4 ךָאנ ןבָאה רימ .ךָאנ ןיינ ,ישרעטכָאט .,ךָאנ ןיינ

 (ןרערט יד טשיװ ןוא ליטש ךיז יז טנייושצ ,ןעלעינע ףיוא

 :עלעינע
 ןעמַאמ רעד טשיװ) טשינ ןייװ ,טשינ ןייוו ונ ?עלעמַאמ וטסנייוו סָאװ

 סָאד טלָאװעג ױזַא ןיוש טלָאװ ךיא ,אמאמ (עזיופ ,לטנעה ןטימ ןרערט יד

 | .ןביױהנָא ןיוש ךיז לָאז

 ;:הנח

 (דניק סָאד קידנשוק)

 (רעטרעװ יד קידנעיצסיוא) .טונימ 3 ךָאנ ...דלַאב ,לרעטכעט דלַאב

 ן יי ז ט עוו'ס--ןוא-- טונ'ימ -- ײר ד --ךָא נ

 (רעגייז ןפיוא ןוא רעטצנעפ ןיא טקוק ,עזיוּפ) ..ש -- ןיוש

 ;םייח

 (ךיז וצ טדשר רעטצנעפ ןיא ןוא רענײז ןפיוא קידנקוק)

 יײ!טרָאד ךיז וטסליפ יװ ,הנח ונ (עזיױּפ) ...טכירק טייצ יד יו ,ךא
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 וובלמַא ז

 ?ןעמַאמ רעד ןבעל ךיז וטסליפ יו עלעינע ...עלעינע ןוא ?ַאה ,טוג

 | :עלעינע
 ?ןביוהנָא סָאד ןיוש ךיז טעװ ןעוו ,םייח ,גָאז (עזיוּפ) םייח ,טוג

 | ;םייח
 טלאװעג טשינ טלָאװ רע יװ ,רעטצנעפ ןיא קידנקוק ץלַא ,קידנעלכיימש)

 .ײסָאװ ךָאנ ָאטינ ,עלעינע ,ןלייא וצ סָאװ ךיז ָאטינ (טדער ,ןעזרַאּפ
 קידנרילארטנַאק) .יןענעגעזעג וצ ךיז טייצ ןיוש ,הנח סָאװ ,ונ (עזיוּפ)
 .הנח ,סע טסייה וטסליװ (ציצ םעד רעסעב קידנלעטשנא ,רעפרַאװ-זליוק םעד
 ךיז ןרימ ,סָאװ וצ ,עקַאט ןוא (עזיוּפ) ?ַאה ,עלעטפניפ ןייק ןבעג טינ
 ..ןטרָאד ןענעגעגַאב יוװ ייס דלַאב

 ;:הנח

 ?ןטרָאד ווו

 ;םייח

 (עזיופ) יטלעוו רענעי ףיוא ...ןענעז עלַא וװ ,ונ ..."ןטרָאד וו,
 :עלעינע

 ץמַאמ יד) ?טַאנַארג םעד ןפרַאװ וצ ןבָאה ארומ טינ טסעוװ וד ,אמאמ

 (10 ףיוא ןגָאלש וצ ןַא טביוה רעגייז רעד) יייוד אמאמ (טינ טרעפטנע
 ,טגָאלש רעגייז רעד םייח ,ַאמַאמ ,טגָאלש רעגייז רעד

 :םייח

 עטדימשעגוצ עדייב ,טייקליטש שטננערטשעגנָא) 797 ךיא ,עלעינע ,רעה ךיא
 .(רעטצנעפ יד וצ

 :הנחד

 טלעטש לטרַאנ ןופ טַאנַארג ַא קידנעמענסיורַא) ןיֹוׁש ,סניימ דניק ןיוש ונ
 .(ריא וצ טדער ,ןעלעינע ףיוא קידנקוק טשינ ,עיציזַאּפספמַאק ַא ןיא ךיז
 ,ופ ּפָארַא טכירק עלעינע) לקניוו ןופ ןיזנעב שַאלפ יד םענ ,עלעינע םענ
 ןגָאז לעוו ךיא ןעוו (ןעמַאמ רעד ןבעל ךיז טלעטש ןוא שַאלּפ יד טמענ ,?קנעב
 ךיז םּורַא קידנּפַאט ,עױּפ) ןעגנַאלרעד ךיילג רימ סע וטסלָאז ,"ביג,
 רעטנעג ,רימ וצ םוק רעטנענ ,ישרעטכָאט ,וטסיב וװ ,עלעינע (ןעלעינע
 ,עלעינע םוק ...ןיוש ,סניימ דגיק ןיוש ,ונ (ןסָאש עכעלטע ךיז ןרעהרעד סע)
 ,ךיז ןבעל ןליפ ךיד ליוו ךיא ,רעטנענ ױזַא טָא ,רימ ןבעל ךיז טלַאה

 :םייח

 !ךיז טלַאה ,הנח ,ךיז טלַאה
 ;:הנה

 טיירג ןיב'כ ,רימ רַאפ טשינ רעטיצ ...ךיז טלַאה ,םייח ךיז טלַאה
 ,ןירַא ןיוש ןענעז ייֵז ,ןג, (יירשפיולעג ,ןעיירשעג ךיז ןרעה סע .עזיוּפ)

 ..ןיו ש ש ש
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 יק ס ניי נ ר עש ט ַאק 4|.ש

 | ;םיובניוש

 (לסקַא ןטקיטולבעצ ַא טימ ןירַא טפיול)

 ,.טוג ,טוג ?ָאד טייז ריא

 :הנח
 ?ןיוש ,םיובנייש ,ןיוש

 | :םייח

 / (רעטצנעפ ןכרוד קידנליצ ,ךיז קידנרעקּפָא טינ) יי

 ?ןַארַאפ ךיוא תונברקה יי =

 יו ר :םיובנייש

 ,..ליצילָאּפ עשידיי יד טסיש סָאד ,ןיינ ,ןילצ = |

 :הנח ןוא םייח

 (ןעמיובנייש וצ ךיז קידנעוט רעק ַא)

 ?וטסגָאז סָאװ

 3 :םיובנייש

 רעטעשויעצ רעד .רעפמעק ערעזדנוא ןיא טסיש ײצילָאּפ עשידיי יד

 ןוא רענייטש טימ ךיז טפרַאװ ןוא ןגרעבנטיוו ץלַא ךָאנ טכוז ןומה

 | .רעפמעק יד ןענעּפָאװטנַא ןוא ןגָאלש סנזייא

 :קיניוווכ
 (רעטרעטַאמענסיוא ,רענענַאלשרעד ַא ןײרַא טמוק) .

 -וואלכ טנַאיצילָאּפ רעד .גירק-רעדירב רעלעמרָאפ ַא ,גירק-רעדירב ַא

 "רַאפ ךיז טָאה ! רעפמעק רעד ןוא רעפמעק ַא ןלַאפַאב זיא שטיװָאנ

 ..יםיא ןיא ןסָאשעג קידנקידייט

 :ץינָאס
 (רָאה עטזָאלעצ טימ םעטָא ןָא טמוק עטרעטישרעד  ַא)

 .זײרּפ ןדעי רַאפ ןלעטשּפָא ,גירק-רעדירב םעד ןלעטשּפָא זומ ןעמ

 .ןַאלּפ ןשינָאלװיײט רעייז ןריפסיוא ןשטייד יד ןזָאלרעד טיג =

 ;:םיובנייש

 ..ןטכעשסיוא ךיז ןלעװ ערעדנַא יד ענייא |

 | :קיניוווכ

 .(עזיוּפ עצרוק) יײַאּפַאטשעג רעד טעברַא ןַא ןרָאּפשרַאפ ןוא

 :עלעינע
 י.?טוג טשינ רעטייוו ,ַאמַאמ סָאװ = -

 | :הנח

 (לכעליימ סָאד ריא טלעטשרַאפ)

 ...ששש .,,ששש

 :קילעז
 (ןַא טמוק רעקידנעּפָאס ַא)

 .ןֿפָארטעג ןעמעוו ךעלדנע ?ָאד
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 !?ןַארַאפ סעיינ .קילעז ,זיא סָאװ

 :קילעז
 -רעט םעד ןרעגנעלרַאפ וצ ָאּפַאטשעג רעד ייב טלטוּפעג טָאה רעלסעד
 ,העש ייווצ ךָאנ ףיוא ןימ

 :עלַא

 (עטניוטשרעד)

 !?טגָאז ריא סָאװ
 :סילעז

 טעװ רעגײזַא 12 ןיב ביוא ןוא ...רעגיײזַא 12 זיב .טרעה ריא סָאװ
 טריפעגרעבירַא גנורעקלעפַאב-ָאטעג יד טרעװ ןייז טשינ גרעבנטיוו
 -ילימ יד ןגעק ןײלַא ןביילב ןַאד טעװ ריא ןוא ָאטעג רעטייווצ ַא ןיא
 ..ןריזרַאבמָאב ָאטעג סָאד ןלעװ עכלעוו ,ןעגנולײטּפָא-רעט

 :ץינָאס
 ?ןיגנײרַא טשינ ָאטעג ןיא וליפא ןוא

 | ;קילעז
 -רַאפ טשינ טַאדלָאס ןייא ןייק תועמשמ ןליוו ייז .טינ זַא סיוא טזייוו
 ,ןריל

 :ץינַאש

 -ַאטקיט סָאװ ,רעגײז ןפיוא טרָאטשרַאפ טקוק ,טכַארטרַאפ .עזיופ) .ייוזזזזזַא
 טינ טונימ עקירעביא ןייא ןייק טציא ןרָאט רימ ,םירבח (רעטייוו טעװעק
 עגַאל יד ,ןפַאשעג ךיז טָאה עיצַאוטיס עיינ ַא רָאג ,עיינ ַא ,ןרילרַאפ
 !לַאפ-ָארטס-ַאט ַא ק (ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ) ילַאֿפָארטסַאטַאק זיא
 טינ ןגרעבנטיוװ, :ןומח ןופ ןעיירשעג עקידנרעטנשנרעד ץֶלֲא ךיז ןרעה סע)

 :עינַאס 'ו ("ן!!ןבעל .ןבעל !ןבעל , "...ןגרעבנטיוװ, "!ןבעל ןליוו רימ; "ןסיורַא

 (ןעיירשעג יד ןצ וצ ךיז ןרעה ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ ץלַא)
 - ג ט י וװ (?יומ סָאד טסיופ ןטימ טלעטשרַאפ) ...ןבעגסױרַא ןגרעבנטיוו
 :עלא פוטש ןפיוא טלַאפ יי ב עג סיר ר ַא (עזיּפ } ג ר ע ב

| 
 (טניימעג טָאה יז סָאװ ,ןּפַאכרעה קידנלעװ יװ ,ריא וצ ךיז קידנעוט זָאל ַא)
 -קיצנייא ןואל ןוא ןיימ ריא לָאמַאטימ ריז ןּפַאכ ייז) !? ס ָא וו 3 ַא ה
 .(םעק יד ּפָארַא טזייװ

 (ג נא ה רא פ)
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 *ק ס ני ג ר עש טַאק .ש

 ;:סקעז ד?יב

 ט יו ט

 טלעטשעצ קנעב עגנַאל עכעלטע ,רעמיצ רעכעלגנעל ,רעכַאפניא ןַא ,רעמיציבַאטש רעד

 -בַאטש יד טצעזעצ ןענעז קנעב יד ףיוא .לקניװ ַא ןיא טקוררַאפ ?שיט ַא .טנעוו יד ייב

 גרעבנטיװ .קידיײל זיא -- רידנַאמַאק רעד ןציז ףרַאד סע וװ רעטנעצ רעד .רעדילנטיט

 20 טזײװ רעגײזטנַאװ רעד .רתסא טציז םיא רעטניה ,לקניװ ןקיטײז ַא ןיא טייטש

 יװ יוזַא ,ּפעק עטזַאלענּפָארַא טימ עֶלַא ןציז ,ךיז טנפע גנַאהרָאפ רעד ןעוו .12 וצ טונימ

 ןוא םייטש גרעבנטיוו זיולב .טעװעקַאטקיט רעגייז רעד .דליב ןטפניפ ןופ ףופ םייב

 .קיבוק ַא ןופ רעסַאװ קולש ַא טייצ ןצ טייצ ןופ קידנעמענ ,טָאטש ןרַאפ עדער ןייז רָאפ טצעז

 :נרעבנטיוו
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 ָאּפַאטשעג רעד רַאפ רָאט גרעבנטיוו זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ..;

 ךייא רַאפ טייטש סע לייוו רַאפרעד טשינ .ןרעוו ןבעגעגסױרַא טשינ

 "רעּפ ןיימ ןגעוו ךיז טדער סע לייוו רַאפרעד טשינ ,רידנַאמָאק רעייא

 ריא ךױא זַא ,בױלג ךיא ןוא -- ,גנוניימ ןימ ַא ז ַא זיא ,ךָאז

 יד סָאװ רַאפרעד רָאנ --- טייקכעלרע ןיימ ןיא טשינ טקפס םירבח

 טזייוו ,טרעדלישעג סָאװ רָאנ ךייא יז בָאה ךיא יו ,עיצַאוטיס עצנַאג

 טרעסעברַאפ עגַאל יד לָאז ,ךיז ןבעגרעביא ן ײ מ ןופ זַא ,טינ

 ּפָא ןבָאה ךייא ןופ לייט עטסערג יד סָאװ ,ןטנעמוגרַא יד ,תמא .ןרעוו

 "ַאטשעג רעד ןבעגרעביא ָא י ךיז ףרַאד ךיא עכלעוו בילוצ ,ןבעגעג

 יײעקיגָאװ רעבָא ,עקיטולב ,עשיגַארט ,עקיגָאװ רעייז רעכיז ןענעז ,ָאּפ

 ןיא ןלַאפ טשינ לָאז גרעבנטיוו זַא ,עקידנגונעג ןייק טשינ ץלַא רעבָא

 יֵאּפַאטשעג רעד ן י א  רָאנ ,ָאּפַאטשעג רעד ן ג ע ק  ףמַאק

 עדליוו עכעלרעדיוש יד ןגעוו טינ סייוו ךיא זַא ,םירבח ,טינ טניימ

 רעייז סָאד ליפ ךיא .ָאטעג ןיא רָאפ טציא ןעמוק סע סָאװ ,סענעצס

 סָאד ,ןעמעלַא זדנוא ייב עגַאל עקירעיורט יד ּפָא ךיוא ץַאש ךיא ,טוג

 ןדעי רַאפ ןייז גונעג לָאז סע ,רעװעג ליפױזַא טינ ןבָאה רימ סָאװ

 טנוזעג לפיוו ,םירבח ,ךיוא סייוו ךיא .שטָאכ קיטש ןייא וצ ,רעפמעק

 ױזַא ןוא ןפָא ױזַא ןגָאװצסױרַא ךייא ןופ ןדעי טסָאקעג טָאה סע

 םעד סָאװ ,ךייא קידנעקנַאד (עזיוּפ) ןטנעמוגרַא עקיגָאװ יד ךעלרע

 ןסילשַאב וצ ןבעגעגרעביא ריא טָאה ,רימ ןגעוו לייטרוא ןקיטליגדנע

 ךיז טָאה ריא ךיוא ,לַאפ םעד ןיא סולשַאב סעמעוװ ,ײטרַאּפ ןיימ

 ךיא סָאװ ,קירעיורט רעײז רימ ך ָא ד זיא ,ןעמענוצנָא ןעמונעגנָא

 "עג ןעד רימ ןבָאה (עזיוּפ) .טייצ רעכעלרעדיוש ַאזַא וצ טבעלרעד בָאה

 "עג זיולב טייצ עצנַאג יד ןבָאה רימ ,םירבח ןיינ ?ןבעל ןופ טכַארט



 דוב? מַאז

 -נָא .ןעמוקנָא רעװש טױט םעד לָאז ןבעל רעזדנוא ױזַא יװ טכַארט
 טרעױבעגנײרַא זדנוא ןיא רָאװ עטרַאה יד טָאה ןעמיורט-סנבעל טָאטש
 ךיז רעװ טָאה ָאד (עויופ) ןברַאטש וצ רעסעב יװ :םיורט םעיינ ַא
 ןגעװ ןעד עטכישעג יד טעװ יצ רעבָא ,עטכישעג רעד ףיוא ןפוררַאפ
 לָאצ עטמיטשַאב ַא יו רעמ ןעגנערבסױרַא ןענעק םישעמ ערעזדנוא
 - -רעוו ןלעװ ?ןבעגרעביא ץלַא ןענעק ןעד רעטרעוו ןלעוו ןוא ?רעטרעוו
 ןייש רָאנ טינ טוג ױזַא ךָאד זיא'ס (עזיוּפ) ?ןלייצרעד ץלַא ןענעק רעט
 טזָאל םירט ם ע ד ןופ ךיוא ...ןברַאטש וצ ןייש ךיוא רָאנ ,ןבעל וצ
 קיניײװ טשינ ןענעז ןײלַא רימ ...סַאג יד (עזיופ) .סיוא טשיגרָאג ךיז
 ןעוועג ןענעז רימ .זדנוא טימ טשינ טציא זיא סַאג יד סָאװ ,קידלוש
 עשירערעלקפיוא ןייק גונעג טריפעג טשינ ,טריריּפסנָאקרַאפ ליפוצ
 -ָאלק רערעמ טנעקעג ןיוש ייז טָאה סָאװ שטָאכ ,ןדיי יד ןשיװצ טעברַא
 טשינ ןענעז קענַאדיײמ ןוא רַאנָאּפ זַא ,ןילַא ןבעל סָאד יװ ,ןכַאמ רער
 קידנע ךיא (עזיוּפ .טיוט --- ןטײדַאב יז זַא ,ןרעגַאל-סטעברַא ןייק
 זיא עיצַאוטיס עקידתוירחא ַאזַא זַא ,טוג רעייז ײטשרַאפ'כ .םירבח
 ךיוא ןבָאה רַאפרעד .עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ענעטלעז ַא
 -רָאפ טנעקעג טשינ ךיז ,ףמַאק ןיא ענערַאפרעד קינײװ ךָאנ ,רימ
 טשינ ןפערט זדנוא לָאז סָאװ ,סנױזַא ןעשעג ןענעק לָאז סע ,ןלעטש
 יװ ,טעװ געװ ר ע ט צ ע ל רעזדנוא זַא ,ןיימ ךיא .עטיירגעגוצ ןייק
 רעגייז רעה .ךיז טצעז רע) .רעקידנעמַאזוצ ַא ןייז ,ןעזעגסיורָאפ ןבָאה רימ
 (.עויוּפ ערעװש עגנַאל .םינּפ עדימ סָאד םיא טעלג רתסא .טייקליטש עטיוט .םיינ
 סעּפע רערעדעי לָאז .טדער ,ךייא טעב ךיא ,םירבח טשינ ךיז טרעטש
 ,ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג וטסָאה (ןָא טשינרָאג ךיז טפור רעניײיק) ,ןגָאז
 | | ?ןַאמזַאלג

 :ןַאמזַאלג

 (ךיז טצעז ,ודלַאה ןיא םיא טמעלקרַאפ סע .ןגָאז םעּפע ליװ ,ךיז טלעטש)
 :גרעבנמיוו

 (קידנציז טרַא ןקיבלעז ןפיוא ץלַא)

 ?קיניוװכ וד ןוא

 :קינױװוכ

 .(ןענַאמזַאלג טימ סָאװ עקיבלעז סָאד טעשעג !פע)

 :גרעבנטיוו
| 

 טינ םעניק ןופ) ?ַאה ,טשינ ךיז טדער סע ,רענװָאק ,קינזער ,םיובנייש
 טקרעמַאב לָאמַאטימ .ךריט םייב ןייטש טביילב יז .עינַאס ןײרַא טמוק טקרעמַאב

 ! ע י נ ָא ססס  ;(סיױהַא טרעטסילפ ןוא לעטש ַא ךיז טוט רע ,קיציא יז
 יד ןעוועג .טגייווש יז .גנוטרַאװרעד .עזיוּפ .ריא וצ ּפעק יד ףיוא ןבײה עלַא)
 ?טעטימָאק-ײטרַאּפ ןופ גנוציז
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 יק סנ יי ג ר עש טא? .ש

 | :עינַאס

 ייןעוװעג (ןעז םענייק סידנלעװ טשינ יװ ,ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ טיטש) 3

 | :גרעבנמיוז
 ?סולשַאב רעד

 :עינַאס
 יד ּפָארַא ןוָאל עלַא .לוטש ןיא ּפָארַא ךיז טזָאל קיציא .ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל)

 | .(ּפעקי

 :גרעבנטיוו

 (קידנצפיזסיוא .,סַאלב)

 ַא לַאמַאטימ ךיז טרעהרעד'ס .ליטש ,עזיפ) .. י* ס 'רַא פ יד ךןיוא

 ןרעטנוא וצ טמוק ןומה רעד !ךיז ןרעטנענרעד ןעיירשעג .למוט רעקידלַאװעג

 יװ דיז טרעה סע !"ןגרעבנטיװ "ןסיױרַא טיג ןגרעבנטיװ, :ןעיירששנ .רעטצנעפ

 ייטש עכעלטע ןלַאפ סע "ךיז ןרעטנענרעד טשינ, :טיירש רעיוט םייב ךַאװ יד

 - יר טימ טײלגַאב ,ןײרַא רעמיצ ןיא ןלַאפ ײז .ןביוש יד ןכערבעצ יז ןוא .רענ

 ַא טימ שטיװַאקסיז רידנַאמַאקדַאילַאטַאב רעד ןײרַא טמוק סע .ןעיירשעג עבלעז

 .(סקיביןישַאמ = -
 :שטיווָאקסיז

 (ןגרעבנטיװ רַאפ גנוטכַא ףיוא ךיז קידנלעטש)

 "ָאקסיז עוװָאיל ,ןָאילַאטַאב ןט2 ןופ רידנַאמָאק רעד ,ךידנַאמָאק רבח

 יז .בַאטש םוצ ךיז טסייר ןומה רעד :קירעהעג יו טעדלעמ שטיוו |

 "גוא ףיוא רעשעלפ ןוא סנזייא טימ ןפרָאװעג וליפא ןיוש ךיז ןבָאה

 נָא יד ןיא ןסיש ריא טלעפַאב .טעדנווװרַאפ ייז ןוא רעפמעק ערעזד

 ?רעלַאפ |

 :גרעבנמיוז

 (.טסעפ .ּפָאק םעד ןביוהרַאפ ,קידנעייטש ןיוש)

 ריז ןרעהרעד סע .ףיוא םיא טנפע ,רעטצנעפ םוצ וצ טיינ רע) .ןסיש טינ ,ןיינ

 .("!רע זיא סָאד ןרע זיא סָאד אאאאא, ןעיירשענ

 ךייא ןעק סָאװ רעד .טכוז ריא ןעמעו רעד ,רע זיא סָאד ןדיי ,ָאי

 (עיוּפ) גרעבנטיוו קיציא ךיא ןיב סָאד (רעניטש טרעוו סענ ייי ןעװעטַאר;

 ,ןסנעג ןופ ןעגנורעכיזרַאפ יד ןיא טגייצעגרעביא ױזַא עקַאט ריא טייז

 ,ןבעגסױרַא ךימ טעוװ ריא ביוא זַא ,ָאּפַאטשעג רעד ןופ ןוא ןרעלסעד

 | ?ןרעו טניושעג ןבעל רעייא טעוו

 ;ןומה

 ײןבעגסױרַא ..ןעװעג קיאור טייצ עצנַאג יד זיא סָאװרַאפ ...סיוועג

 !!!ןבעל ןליוו רימ !.ןבעל ...ןבעל ....ןבעגסױרַא

 | יי / :גרעבנטיוז

 (קיאור יז טכַאמ גנוגעװַאביטנַאה ַא טימ)

 ..ןבעל טלָאװעג ךיוא ןבָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןדיי יד ...ןבעל |

564 



 דוב למַאז

 ;ןומה

 ַאּפַאטשעג .ןבעל טשינ סָאד ליוו טלעוו רעד ףיוא שטנעמ רעכלעוו ןוא
 טשינ ,ןדיי טקנעדעג .טוג ריא טסייוו ,ךיא ןיימ סָאד ,ביוט רעבָא זיא
 ןענעז עלַא ,ָאי .רעמַאק-ךטיוט ַא ןיא רָאנ ,ריא טנעז ָאסעג ןייק ןיא
 לייטרוא רעד ,ןגרָאמ זיא ,טנייה טשינ ביוא .טּפשמרַאפ טיוט םוצ רימ
 וצ טשינ ךיז זיא םימחר ןייק סיצַאנ יד ןופ .ןרעו טריפעגסיוא טעוו
 טסייר ןומח רעד) ...רימָאל ,ןזָאל טשינ ךיז רעבירעד רימָאל ,ןטרַאװרעד

 (ּפָאק ןטימ קידנרעױדַאב טלקָאש רע .ןעירשעג עבלעז יד טימ רעביא םיא
 ןפרַאד עלַא ריא טעװ םענייא רימ בילוצ רָאנ זַא ,טניימ ריא בוא רָאנ
 רעייז םעד וצ ןייג טימעג טכייל ַא טימ ךיא לעװ ןַאד --- ,ןעמוקמוא
 ,טיוט ןיימ זיב געוו ןרעווש

 (פיטש טרעוו'פ} ...טייג רע ...טייג רע ...טרָאד רעליטש ,ַאש

 :גרעבנטיוו
 -לשו ,רענעט-לריפ ןופ ןייװעג ליטש ַא ךיז טרעהרעד סע) ..יייב ךיא ,ןדיי ,ָאי
 ןטקַאט עטשרע יד ,"ייג ריא, טגָאז גרעבנטיוו סָאװ לָאמ ןדעי ייב סיוא ןליּפש עב
 ("געו ןטצע םעד טסיײג וד ןַא ,?ָאמניק טינ גאז; ךיֿפ רענַאזיטרַאּפ ןופ
 שטָאכ טעװ ריא זַא ,ןסיוו וצ געוו ןרעווש ןיימ ןיא ןייז טוג רימ לָאז
 סָאד ך יי א טעװ טיט ןיימ זַא ,עיזוליא יד ,גנונעפָאה יד ןבָאה
 ...ףלעוװצ רַאפ טונימ ףניפ (רעגייז ןפיוא טקוק ,עזיוּפ) ןעװעטַאר ןבעל
 יד ןופ טונימ רעדעי ןיא ,טכַאנײב ןוא גָאטייב ,ןדיי עשז טקנעדעג
 רעדָא ייווצ ןזייוו טעוו רעגייז רעד יצ ,ןתעל-תעמ ָאטעג עכעלרעדיוש
 יד ןָא טגָאז ,טייג !ףלעווצ רַאפ טונימ ףניפ זיא'ס :טקנעדעג --- ,ןעצ
 ,ןסנעג ןטדנעלברַאפ םעד ןָא טגָאז ,ךעלסעגדָאטעג ןביז יד ןיא ןדיי
 -שג ןיא טייג גרעבנטיוו --- רעלסעד רעטעררַאפ םעד ,ףרוטמ םעד
 (עויוּפ .ןטסיבַאטש יד וצ םוא ךיז טרעפ רע) ..ןֶָא טגָאז טייג .,,,ָאּפַאטש
 סָאװ ,ױזַא טוג זיא רשפא ,םירבח ,סע טסייה ,ךיז רימ ןענעגעזעג ,ןכבו
 טקנעדעג ...ייג ךיא ...רעקידנעמַאזוצ ןייק טשינ זיא געוװו רעזדנוא
 -גידַאב עיינ ןופ ,טייצ רעד ןופ ךיז טנרעל ..,עיצַאזינַאגרָא יד םירבח
 ךריאוקַאווע רעדלעװ יד ןיא ןזומ ךיז טעװ ריא זַא ,ןייז ןעק ,ןעגנוג
 טעװ ָאּפַאטשעג זַא ,ךיוא ןייז ןעק .ףמַאק םעד ןצעזרָאפ טרָאד ןוא
 טסייר ןוא ףמַאק םעד ףיוא טמענ ןַאד ,ןפולרַאפ ןיהַא געוו םעד ךייא
 .ןײז ךעלגעמ טעװ סע ביוא ,רעדלעװ יד וצ טכַאלש ןיא ךרוד ךיז
 םיא ןעק ןעמ רָאנ ווו .םוטעמוא הווצמ ַא זיא אנוש םעד ןטכיגרַאפ
 רעד ךיז ןבעגרעביא ןיימ זיא ן ג ר ָא מ םעד רַאפ (עזיוּפ) יייג ךיא (רעגייז ןפיוא קוק ַא) וװשרעדנַא יצ ,דלַאװ ןיא ,ָאטעג ןיא :ןפערט
 --- עז ךיא יו ,רעבָא ט ניי ה םעד רַאפ ,קיגיזמוא --- ָאּפַאטשעג
 ..לרתסא (יז טשוק) 1תסא (ןרתסא וצ רעק ַא ךיז טוט) ,טייקידנעווטיונ ַא
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 יק סנ יי גר עש טַאק7 4.ש

 ןבעל טסעװ .וד ביוא .,ןָאמרעד ...קנעדעג ...ךיז טלַאה .ךיז טלַאה

 | ,ןביילב

 :רתסא

 (רעטסילפ ןיא םיא קידנשוק ןוא קידנטעלג)

 (ףיוא יז טּפַאכ קיציא ,לַאפ םייב טלַאה יז ר ערעייט ..קיציא

 :גרעבנטיוו

 יא ייז ,,,ייוו טשינ טציא רימ וט ...ערעייט לרתסא

 :רתסא

 (קידנטעלג םיא ,עטקיאורַאב בֵלַאה) |
 ייוצ ריד גָאז'כ ..ןיז לעװ ךיא ...רעקנירעייט ןייז לעװ ךיא

 ..טוג .,,,טוג

 :גרעבנטיוז

 ןגיוא יד טימ ךרוד טיײנ ,םיא טכַארטַאב ,רעװלָאװער םשה סיורַא טיצ)

 (רעװלַאװער םעד רעביא םיא רע טיג ןרענוװָאק ייב ריז קידנלעטשּפָא ןוא םירבח ענייז רעביא

 (ןעמענ טינ ליװ רענװַאק) רעטערטרַאפ ןיימ טציא וד יז .רענווָאק םענ

 "נַאמָאק רעד ןייז ןָא ט צ י א ןופ טסעו ו ד וד ייםענ ,םענ ונ

 -יא ,רעװפַאװער םעד טמענ רענװָאק) .רימ ןופ רעמ החלצה בָאה ןוא ...ריד

 -עי טימ רעבָא ,םוטש ךיז טנגעו) י"ג ךיא .ייג ךיא (רענייז ןפיוא טקוק קיצ

 יד ןיא ךיײלג ריא טקוק .ּפָא רעננעל ךיז רע טלעטש ןעינאס ייב .רעדנוזַאב ןרעה

 ףיוא ןנַאלש וצ ןָא טבייה רענײז רעד .טנַאה יד דעלדנע ריא טיג ןײרַא ןניוא

 .(עקירעביא יד ןֹוא רתסא םיא ךָאנ ,ריט םוצ טײג ,רעטיצ ַא טוט רע .ףלעווצ

 ןביוה רעטרעװ עטצעל יד יב .ּפָא עא -. - ג ךיא ..יײיג ךיא

 ןצנַאג םעד סיוא ןיוש ןליּפש ןעלדיפ יד רעבָא ,רענעטילדיפ יד ןשנייוו ןֵא רעדיוװ

 יעניב רעקידיײל ַא ײב .גָאליּפע ןופ בײהנָא םעד ןיב יֹוזַא ןליפש ןוא ןוגיג

 .(ףלעװצ ןגָאלשסיוא שילַאכנַאלעמ רעגייז רעד טקידנע ,רעלעקנוט רדסכ טרעװ סָאװ

 (גנַא הרָא פ)

 :|ב יז ד ?י ב

 נָא לי ּפ ע

 ןפיוא .זיוה קיקַאטשייװצ ַא ןופ טנַאװ:טנַארפ ַא .ןגרָאמירפ .םורַא נעט רָאּפ ַא ןיא

 א ךיוא זיא סע וװ ,שרדמ-תיביִאטעג רעד רעטצנעפ ייר עצנַאג יד טמענרַאפ קָאטש ןטשרע

 ַא -- רעטרַאּפטײז ַא ןֵא .לושירעדניק ַא טמענרַאּפ רעטצנעפ קָאטש ןטיײװצ םעד .הבישי

 8 יב .לַאנעסרַא רעװעג ַא ךיז טניפעג סע וװ ,ענילעמ-רעלעק ַא ןיא גנַאגנײרַא רעמייהעג

 סעברָאט ןגָארט לייט .טָאטש ןרעסיוא טעברַא רעד וצ ןיײג וצ ןדיי ךיז ןעלמַאז רעיוט

 יִרָאפ רעד רעדייא ךַאנ .גייצעגסטעברַא טגיל יז ןיא םערָא ןרעטנוא רעדַא ,ךיז ףיוא
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 זאַסּלבוף 

 "תיב יד ףרוד .גנַאזעג"ןימאסיינא, סָאד שרדמיתיב ןופ ןיז טגָארט ךיז טנפע גנַאה

 ןעמוק 9 ק נג א ןוא ד | ר ב דיי עקידנענרעל ןופ ּפעק ךיז ןעעז רעטצנעפ-שרדמי

 ,יז ןדייר ךיוה רעד ןיא ּפעק יד קידנסײררַאפ ןוא ןָא

 ,ןחישמ ףיוא ץלַא ךָאנ ןטרַאװ ןוא

 :לקנַאי
 .סרוקיּפא ןַא ןרָאװעג ןיוש ןיב ךיא ...ןביולג ייז זַא ,ייז וצ זיא ליווו זַא

 ;ךורב

 ?טינ רעטייוו גיוט'ס ,יסָאװ .ךיג ױזַא ,ָאהָא

 :לקנַאי
 ,רעסעב זיא סע ןעמעוו סייוו רע רעבָא ,טינ גוט סע ןוא ָאי גוט סע

 ;ךורב

 (טכַארטרַאפ) "טוגע זדנוא זיא'ס ןוא ?טוג , ייז זיא'ס

 :לקנַאי

 טלעוו יד טסליװ ?ןענירעד ןטימ ןיא טכַארטרַאפ ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ
 ?ןכַאמרעביא

 . ךורב

 -עב ןיוש יז לָאז --- טלעוו ַאזַא רעדייא .טינ ךיוא ןיוש ךיא ליוו סָאד
 ?ןסיוו וטסליװ ,טכַארט ךיא סָאװ (עזיוּפ) ןײגנײרַא דרע רעד ןיא רעס
 ...רעביירש ַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ,טסרעה ,ייא

 :לקנַאי
 ?ןָאטעג סָאװ וטסלָאװ

 י;ךורב
 טכַאנ עטלפיוו יד .גרעבנטיוו ןורכז ןופ סױרַא טינ ץלַא רימ טייג סע
 יד רַאפ רימ רע טייטש רדסכ ..ןכַאמוצ טינ גיוא ןייק ןעק ךיא יװ
 ..ןדיי עטעוװעדליוװעצ יד יװ ,ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ...ןגיוא

 ;לקנַאי

 (קירנסייררעביא)

 ..ןעוװעג טסיב וד ךיוא יו
 :ךורב

 (קידנזָאלרעטנורַא ּפַאק םעד)

 ןיימ ךיז ךיא לעװ סָאד (עזיופ) ייןעװעג ןיב ך י א ךױא יװ ,תמא
 ...ןעקנעש טינ ,ןבעל וצ ןייז טרעשַאב ךָאנ טעװ רימ ביוא ,ןבעל ץנַאג
 יוװ ,ןעזעג וטסָאה ,טייג רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע רָאנ יװ ןוא (עזיוּפ)
 ,עליטש ךעלעפעש יװ ?ןרָאװעג ןענעז יז
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 יפ סני גר עש טַאס ש

 | :לקנַאי
 ,םערייכאב ייז גערפ ...םלצ ַא לעטש ,םלוג-םלוע

 :ךורב
 טימ יו ןעמעלַא ךָאד טָאה ,ןעגנַאגעג ךעלסעג יד ךרוד זיא רע ןעוו ןוא

 ךוב ַא ןיא ץלַא סָאד ןעק ךיא ןעו ,ָא ,..ןטינשעג ןצרַאה ןיא סרעסעמ

 .יןעקנעדעג ץלַא סָאד לָאז ןעמ ,ןבײרשנײרַא

 | :לקנַאי

 ןייז רָאנ לָאז רקיע רעד ?ריד סָאד גוט סָאװ וצ ,ןעקנעמש ,ןעקנעד

 ,ליטש עקַאט זיא'ס ,ךָאד טסעז ןוא ,,.ליטש

 | :ךורב

 ,גנַאזעג רעה רעדיװ ךיז טגָארט שרדמיתיב ןופ) ..םלוע'תיב ַא ףיוא יו

 טימ טנייה סָאד זיא בוט-םוי ַארַאפ סָאװ (ןענניזטימ ןװורּפ דורב ןוא ?קנַאי

 רעד ייב ןייז טפרַאדעג ןיוש ךָאד טָאה ןעמ ?סָאװ ,רידַאגירב רעזדנוא

 ?טעברַא

 | :לקנַאי

 ףיוא ךָאד זיא שטייד רעד ?טנערב סע ,טשינ טייצ ןייק רע טָאה סָאװ

 ,ביולרוא

 :ךורב
 ןוא -- ,ליטש ,ליטש ..ןעשעג טשינ סעּפע זיא סע יצ טשרָאקָא עז

 -יזַא ,ּפעק יד רעביא ץנעב ַאזַא ןבעג רעדיוו זדנוא ןעמ טעוװ לָאמַאטימ

 | :לקנַאי
 ,זא ופיוּל סע) ...רעכיז ןלעװ יז ,ןגעוורעד טשינ ךיז ייז ןלעוװ ךיג ױזַא

 .(לשריה ,המלש ,לרעב ,עטלמוטעצ

 :לרעב
 ..טכעלש רעטייוו ,ייוו ,ייוו

 :ךורב ,לקנַאי
 ?רעטייוו יסָאװ

 - :לשריח
 -ייק טזָאל ןעמ ,טלגנירעגמורַא רעטילימ טימ רעדיװ זיא ָאטעג סָאד

 יד ןסעטש ןדייישרדמיתיב יד) סעברַא רעד וצ סױרַא טשינ טָאטש ןיא םענ

 יײז ןענניז ,ךיז קידנעיצקירוצ ןוא וצ ךיז ןרעה ,סיורַא רעטצנעמ יד דרוד טעק

 (?יטש רעטייוו

 :המלש
 ףדיי טנזיוט טכַא טרעדָאפ ,ןעמ טגָאז ,ָאּפַאטשעג

 - / +:קילץז
 (רענענַארטעצ ַא טמוק)}

 !טוג טינ ,ןדיי טוג טינ
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 דו ב 9 םמ ַא ז

 :עלַא
 ,.טלייצרעד ,טלייצרעד ,קילעז יסָאװ

 | | :קילעז
 ,סנעג טָאה ,ןדיי טנזיױט טכַא ןסנעג ייב טרעדָאפעג טָאה ָאּפַאטשעג

 ןעמונעגנייא ,טרַאנעגּפָא סואימ ױזַא םיא טָאה ָאּפַאטשעג זַא ,קידנעעז
 ,םס

 :עלַא

 (עטרעטיצרעד)

 ,,.ייוו ,ייוו ,ךיז טמסעג
 :קילעז

 ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ,ןעגנַאגַאב דרָאמטסבלעז ,ָאי |
 , :לשריה

 ?רעטסטלע-ןדיי רעד ןייז רעטציא טעװ רעוו
 :קילעז

 .ןרָאװעג זיא רעלסעד
 | : :ץלַא

 !?רעטסטלעדןדיי ר ע ז ד נו א -- טנוה רעד

 ;לשריה

 (ןטסיופ יד קידנלייב) ...םיא ףרַאד ןעמ

 | | :ץלַא
 ,..זדנוא וצ ףוס ַא ...ָאטעג םוצ ףוס ַא

 | :לשריה
 ןגיוו יד ןיא רעדניק ?טסווװועג טשינ רעירפ םעד ןגעוו סע טָאה רעוו

 טרעהרעד סע) יז טעוו ױזַא זַא ,ןייטשרַאפ טנעקעג ךיוא ךָאד סע ןבָאה

 (רעהניקילוש יד ןופ גנַאזעג ַא גנולצולּפ ךיז
 ;רַאכ-לוש

 טייצ יד ןייז ךָאנ טייוו יוװ לָאז

 ,םולש ןופ ןוא עביל ןופ

 טעּפש יצ ,ירפ יצ ,טעװ ןעמוק ךָאד
 !םולח ןייק זיא סע טייצ יד

 :עלַא

 (קידנרעהוצ ךיז ,ךיוה רעד ןיא ּפעק יד ןסיײררַאפ עטפעלּפענ)
 ?ןענירעד ןטימ ןיא סע טגניז רעוװו

 - | | :קילעז
 .לוש ןיא רעדניק יד טימ ערימ ןירערעל יד סיוועג טגניז סָאד

 , ;ךורב

 .ךיז טוט ָאד סָאװ טשינרָאג ךעבענ ךָאנ ןסייוו ייז
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 ּי*ק סנ יג רעשט ַא 7 .ש

 -ךַאטש ךיז טביײה רעליטש ןעגניז יײז ןעו .ןפַארטס עקיבלעז יד ררסכ ןשגניז רעדניק יד)

 קירוצ ןוא ןיה ןפיול ןדיי .טרעקרַאפ ןוא ןריישרדמ-תיב יד ןופ גנַאזעג סָאד סיורַא רעק

 "רעד סע .רעוועג ,רעשעלפ עטליפעגנַא ,סנזייא ךיז טימ ןגָארט עטסרעמ יד .עטלמוטעצ

 -ענילעמ רעד ןופ "7 { ם ר ַא 2 ַא  {םרַאלַא, לָארַאפעיצַאזיליבַאמ רעד ךיז טגָארט

 .(שטיװַאקסיז ןֶָא טמוק סע .ןטקנוּפיספמַאק יד ֹוצ רעװעג סיורַא רעפמעק ןגָארט גנונעפע

 :שטיוװָאקסיז
 !ןסָאשרעד םיא רימ ןבָאה טנוה ַא יו

 - :עלַא

 - ?ןעמעוו

 :שטיװָאקסיז
 .ןרעלסעד

 :עלא
 ...ןסָאשרעד ,ןרעלסעד

 :שטיוָאקסיז
 -רענַאיטרַאּפ יד ןעמונעגרעביא טָאה ָאטעג ןרעביא טכַאמ יד ,,ןדיי
 טרָאד .רעזייה יד רעביא למוט ןָא ,ןדיי ,ךיז טייגעצ .עיצַאזינַאגרָא
 רעפמעק ערעזדנוא ןופ סעיצקורטסניא ןעמוקַאב ןוש ריא טעוװ

 יד ןיא ןרילַאטסניא עכלעוו ,רעפמעק ךיז ןזײװַאב רעטצנעפישרדמסיתיב יד ךרוד)

 יד יו ,דיפ סָאד ץלַא ןעגניז רעדניק יד .טליצעג ןסיורד םוצ רעוװועג רעטצנעפ

 ,סַָאנ יד טקוקַאב שטיװַָאקסיז .טנרעלעגניײא ייז טימ טציא סע טלָאװ ןירערעל

 .רעטצנעפ יד טימ טנַאװ יד

 :שטיװָאקסיז

 (קידנדייר ךיז וצ)

 .סע טסייה ,*גנונעדרָא ןיא ץלַא? (טייג) ..ןעגנַאגעג ,ונ

 :קילעז
 (ןשטיװַאקסיז ךָאנ קידנעייג)

 !ריד טימ ייג ךיא ,עװָאיל טרַאװ

 .רעפמעק יד ןופ ןעמיטש יד ךיוא ךיז ןצ קידנקיניײארַאפ ,רעקרַאטש טרעװו גנַאזעג סָאד)

 סיױרַא טייג ,לַאז ןיא םלוש ןופ ןטנעמסידאלּפַא יד ןיא .ךיז טכַאמרַאפ גנַאהרָאפ רעד

 ןפיוא ןטנעמסידַָאלּפַא יד זיב טרַאװ רע ,ל?קַאטקעּפס ןופ רעסישזער רעד גנַאהרַאפ ןרָאפ

 / .ֿגנַאהרַאפ ןטכַאמרַאֿפ ןרעטניה גנַאזעגנ סָאד טליטשרַאפ טרעװו סע ןוא ףיוא ןרעה לָאז

 ,טכיל רעלעקנוט ַא ייב .גנַאהרָאפ רעד קירוצ םַאוגנַאל ךיז טנפע ,ןדייר ןֵא טביוה רע ןעוו

 רעסיוא ,לקַאטקעּפס ןופ ןדלעה עַלַא ןופ רליב א ףיוא טנייש ,רעלעה ץלַא טרעוו סָאוװ

 יר שיציזַאּפסּפמַאק ַא ןיא ןעייטש ןדלעה יד .דנַא"א ?קנַאי ,רעטנזיוט ,רעלסעד ,סנענ

 ןופ עפַארטס יד רעסישזער ןטימ ןעמַאזוצ ןעגניז ייז ןעו ףוס םוצ זיב ,טייצ עצנַאג

 .("םולש ןופ דיל סָאד,

50 



 רובלסַאק

 : :רעטישזעד

 (עדנענעפ עשיריי עטלַא ןַא טלייצרעד)
 רעד ףיױא דיי ןטשרע םעד ןפַאשַאב טָאה םלוע-לשיונובר רעד ןעוו |

 -עגטימ ,דרע רעקידניז רעד ףיוא קידנזָאלּפָארַא םיא רע טָאה ,טלעוו
 ,דרעווש ַא --- טנַאה רעטייווצ רעד ןיא ןוא רפס ַא טנַאה ןייא ןיא ןבעג
 טָאה -- ,עדנעגעל יד רעטייוו טלייצרעד --- דרע רעד וצ געוו ןיא
 -עג טשינרָאג טָאה רע זַא ,רפס ןיא ןָאטעגנײרַא ױזַא דיי רעד ךיז
 טנַאה רערעדנַא רעד ןופ םיא ייב ךיז טָאה דרעװש יד יװ טליפ
 םע רעד ןרָאװעג רימ ןענעז ,ןעמ טגָאז ,ןָא ןַאד ןופ .טשטילגעגסױרַא
 -עגסיוא ךוב ןופ ךיז טָאה רעבָא עטכישעג-טלעוו יד .(עזיוּפ רפסה
 ,שטנעמ ןרעביא ןגיניק ןבױהעגנָא טָאה ד ר ע װ ש יד .טכַאל

 טכוזעג טייקנבירטרַאפ רעייז ןיא ןדיי ןבָאה ןרָאי רעטרעדנוה
 קידנזײװנַא טשרע סע ןבָאה ןענופעג ןוא דרעווש ענעריױלרַאפ יד

 סרעפמעק יד -- ,רעיבכמ ענרעדָאמ יד (ענעצס רעד ףיוא ןדלעה יד ףיוא
 יד .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא סָאטעג עטלגנירעגמורַא יד ןיא
 יד ןוא אנוש ןופ דנַאלרעטניה ןיא סרענַאזיטרַאּפ עשידיי רעטנזיוט
 ,ןטנָארפ עלַא ,עלַא ףיוא ןטַאדלָאס עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה
 ןרע ןסיורג ןופ ּפָא טשינ רעטייװ ףיוא ךיוא ךיז ןגָאז רימ (עזיוּפג
 ןגָארטעג םיא רימ | ב ָא ה דובכ טימ .,ןיינ ,"רפסה"םע; לטיט
 סָאװ רעװעג סָאד רעבָא ןגָארט רעטייװ ךױא םיא ןל ע װ ןוא
 -עג טציא ףיױא זיא סָאװ ,רעוועג סָאד ,ןענופעגּפָא ןיוש ןבָאה רימ
 -ב | א ףױא רעפמעק ערעזדנוא ןופ טולב ןיא ןרָאװעג טקיליײה
 -.סױרַא ט ש י נג טנעה יד ןופ ןיוש רימ ןלעװ ,דרע ר ע ז ד
 (?במַאסנַא ןטימ ןעמַאזוצ טגניז) -- ןוא ,ןזָאל

 טייצ יד ןייז ךָאנ טייוו יוװ לָאז
 ,םולש ןופ ןוא עביל ןופ

 טעּפש יצ ,ירפ יצ ,טעװ ןעמוק ךָאד
 !םולח ןייק זיא סע טייצ יד

 + אשי
 5: - עמ גמ

 (גנַא הר ַאפ)

 .ףוס

 .י 1948 ,יַאמ ,זירַאּפ
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 קיש סב יה | | ןידושי םיפעי

 טיפַארנָאיל ביב'יקטנינרעשטאק .ש

 קרעוװ סיקסניגרעשטַאק .ש

 -הגירה רעד .טנעגעג רענליװ ןוא ענליו ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא הה .ענליוו ןברוח
 רעדָא ןזײװַאב -- תודע ןופ גנולמַאז ,ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ .רַאנַאּפ לָאט
 -ןינ ןיא טעטימַאקיספליה רענליוו ןטקינייארַאפ םעד ןופ ןבעגעגסיורַא .ןטנעמוקַאד

 .ןטייז 288 .1947 ,קרָאירינ ,גָאלרַאפ-רעכיב ַאקיצ ךרוד ,קרָאי
 עשיליופ ןופ דנַאברַאפילַארטנעצ םעד ךרוד ןבעגעגסױרַא -7 ..!ןעייג רענַאזיטרַאּפ

 .ןטייז 176 .1947 ,סערײאסָאנעוב ,עניטנעגרַא ןיא ןדיײ = |
 רעד ךרוד ןבעגעגסיױרַא .ענַאלּפיוא עטרעסעברַאּפ עטייוװצ = הד ייוןעייג רענַאזיטרַאּפ

 .דנַאלשטיײד ןיא ח"חפ םיצולח:םילייח:םינזיטרּפ תורדתסה רעד ןופ תישארה הדקפמ
 .ןטייז 176 ,1948 ,גרעבמאב ."רַאװ רעד ףיוא, גַאלרַאפ

 -ידיי רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ עטכישעג רעד וצ) -- יפרעס ןוא רעמַאה ןשיווצ
 ןופ דניירפ עּפורג ַא ךרוד ןבענעגסיורַא .(דנַאלסורױטעװַאס ןיא רוטלוק רעש
 .ןטײז 96 .1949 ,זירַאּפ .ענליוו

 -ידיי רעד ןופ עיצַאריװקיל רעד ןופ עטכישעג רעד וצ) -- יפרעס ןוא רעמַאה ןשיװצ
 גַאלרַאפ .עגַאלפיױא עטרעסערגרַאפ עטייוװצ .(דנַאלסורױטעװַאס ןיא רוטלוק רעש
 .ןטייז 124 .1980 ,סעריײאיסָאנעוב ,"תמא רעד,

 ןכעלטלעװלַא ןופ לײטּפָא רעניטנעגרַא, :רעבעגסױרַא  דד ,רעדיל-לארשי ןוא ָאטעג
 | | .ןטייז 94 .1950 ,סעריײאיסָאנעוב ."סערגנַאק-רוטלוק ןשידיי |

 -סיױרַא .ייווצ דוב .סנייא ךוב .עדנעגעל ענירג יד .-- ןַאזיטרַאּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא
 .ןטייז 892 .1959 ,סעריײאיסָאנעוב .רבחמ םענופ דניירפ ךרוד ןבעגעג

 .ךוביקנעדנַא-יקסניגרעשטַאק .ש ןיא טקורדעג --- .עמַארד .טנעוו עקידנלַאפ ןשיוצ
 1986 ,סערייא סָאנעוב .קנעדנַא ןייז ןרעַאב וצ טעטימַאק םעד ךרוד ןבעגעגסיױרַא

 ,רעטעלב עשירַארעטיל ,"ענליוויגנוי, ןופ קינַארכ רעד ןיא דד ."םוטעמוא זיא ױזַא;
 -ֿפָאמ טנכייצרַאפ זיא טייז רעט148 רעד ףיוא 1987 ,26 .בעפ ,668 .םונ ,עשרַאװ
 נ"א עסעיפ ַא ןעמַאזוצ ןבירשעגנָא ןבָאה עקרעמש .כ ןוא ןיװעל השמ) :סעדנעג
 ןיא רעטַאעט ןשידיי ַא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ ןוא "םוטעמוא זיא ױזַא,
 .(ןריפוצפיוא עסעיּפ יד דנַאלסיוא
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 + 8 ם נ י ג ר עש טַא ק .ש

 ןעגנולמַאז-רעדיל עטשימענ

 דַאק .ש :טלמַאועג סעידָאלעמ ןוא ןטסקעט -- ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל
 446 .1048 ,קראירינ ,גַאלרַאפ רעכיב ַאקיצ .קיװייל .ה :טריטקַאדער .יקסניגרעשט

 .ןטייז
 ךיא רענליװ יד ןופ דנַאברַאפ, :רעבעגפיורַא --- .ַאטעג רענליוו ןופ גנַאזעג סָאד

 :ןעגנונעכייצ .ןטָאנ טימ ןטסקעט-רעדיל 87 ןופ גנולמַאז .1947 ,זירַאּפ ."ךיירקנַארּפ

 | .ןטייז 82 .רעפנעהַאב השמ

 -'זומ ."ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימָאקי קילַארטנעצ; :רעבעגסיױרַא - .גנַאזעג רעזדנוא

 .ןטיײז 224 .1946 ,עשרַאװ .רענייוו ןַאעל :עיצקַאדער

 יקסניגרעשמַאק .ש ןגעוו ןעלקיטרַא

 423 .רּפא ,געּפיניװ ,טרָאװ עשידיא סָאד .ענליוו ןכרוח -- .שריה ,שטיוװָאמַארבַא

8. 

 .11 '1 .1948 יִלֹוי .רעירוק רעשידיא רענַאקיש .ענליוו ןברוה --

 .1817 "וז .1948 .גיואיילוי .י .נ ,לעװש ןפיוא .ענליוו ןברוח --

 .1948 ,11 .צעד ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .ענליווזברוח ןופ ךוב סָאד ---

 רעמַאה ןשיװצ, ?כיב סיקסניגרעשטַאק .ש ןנעוו .עלדַאװַאק ןוא רעמַאה ןשיוװצ ןדיי --

 .8 'ז .1950 ,14 .רּפא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ."ּפרעס ןוא

 .1954 יַאמ ,ןַאדנַאל .ןבעל ןוא ןושל .ָאטנעמעמ סיקסניגרעשטַאק .ש -- .מ ,ןעמלא

 13 ז

 .כַאי .י .1 ,טפנוקוצ .ּפרעכ ןוא רעמַאה ןשיװצ .ןרַאומעמ --- .ירָאגירג ,ןָאסנָארַא

 .415 "וז .1

 -ירמיצולּפ ןֹוא רעשיגַארט רעד ?תועידי עקירעיורט עכלעזַא סָאװרַאפ --- .דוד .,ךוזרָא

 -עטנַאמ ,טַאלבסקלַאּפ ...יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןַאזיטרַאּפ רעטכיד ןופ טיוט רעק

 ,1994 ,29 .רּפַא ,ָאעדיוו

 י* ג ,םטרעװרַאּפ .ענליו םורַא רעדלעװ יד ןיא ןַאזיטרַאּפ ַא ןעועג זיא רע -- .ב ,.א

 .1053 ,2 ץרעמ

 .1969 ,25 ינוי ,אעדיװעטנַאמ ,טַאלבסקלַאמ .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ םוקנָא םוצ -- .ג ,.א

 15 'ז 1938 .בעפ ,ענליװ ,ןדויטע .2 טפעה "ענליװינני, -- .מ .א

 -לעמ .סעיינ עשידיי עשילַארטסיוא .יקסניגרעשטַאק עקרעמש .ענליו ןברוח -- .' ,.ר"ב

 .1958 ,20 .וָאנ ,ןרוב

 דעג רענליװ ןופ גנַאזעג סָאד, גנולמַאז סיקסניגרעשטַאק .ש --- .בקעי ,יקסנַאשָאטָאב

 .194/ ,20 .גיוא ,סעריײאיסָאנעוב ,עסערּפ יד , ."ַאט

 -עוב ,עסערּפ יד .טסיירט ןופ ךוב ַא ,יקסניגרעשטַאק .ש ןופ "ןעיײג רענַאזיטרַאפ , =

 .1947 ,27 .גיוא ,סעדײאיכָאנ

 -1945 ,21 .נַאי ,סעריײאיסָאנעוב ,עסערּפ יד .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ "ענליוו ןברוה.- --

 .1048 ,81 .טקָא ,םעריײאיסַאנעוב ,עסערּפ יד .ןרעגַאל ןוא סָאטענ ייפ רעדיל --

 .1956 ,23 יַאמ ,סערײאיסָאנעוב ,עסערּפ יד .ןלייצרעד רעבייוש יירד = --
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 דו ב? מ ַאז

 יד .עקרעמש רעזדנוא ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא ןוא ץַאלּפ ןקיטכיר ןיא טסמוק --

 ,1950 ,4 ינוי ,סערייאיסאנעוב ,עסערּכ

 -ײאיסָאנעוב ,עסערפ יד ."אבה דורב , ןקיצרַאה ַא ןיקכניגרעשטַאק .ש רעזדנוא -- 

 ' : | 1050 ,8 ינוי ,סער

 ,םערײאסַאנעוב ,לגיּפש רעד .ןניז ןביוהעגנַא ןוא ןעמוקעג -- יקסנינרעשטַאק .0 -- 
 .87 "וו .1980 ינוי

 .1950 ,9 ינֹוי ,סערייאיסָאנעוב ,טייצ עיינ יד .רעמַאזטעברַא רעד יקסנינרעשטַאק .ש = --

7 8. . 
 ,סערױײאיסַאנעוכ ,עסערּפ יד .בושי רעזדנוא ןיא ןרענריבנייא םיא רימ ןלעו טניה --

 .1951 ,28 ינֹוי

 -יאיסַאנעוכ ,עסערּפ יד .ןעשענ זיא עקיזָאד סָאד טייז רָאי 9 ןרָאװעג זיא ןטכענ -- 

 | .10859 ,24 .טּפעכ ,סער

 -כאנעוב ,אקווד ."ענליווגנוי, ןופ לדנעמיםחנמ רעשירעטכיד רעד הףלָאװ רעזייל -- 

 948 'ז .1958 .טּפעסײלוי ,סערייא

 "סָאנעוב ,עסערּפ יד .ןטימ ןיא ןרָאװעגנ ןסירעגרעביא דיל סיקסנינרעשטַאק .ש = --

 .1984 ,21 .רַּפַא ,סערייא

 יד .ןײרַא ןבעל ןקיבייא ןיא ור רעקיביײא ןייד וצ טנייה ךיד ןריפ רימ ,עקרעמש = --

 .1984 ,4 יַאמ ,סערייאיסָאנעוב ,עסערּפ

 --  יַאמ ,סערײאיסַאנעוב ,עסערּפ יד .ןדיי טנזיוט וצ וירב ַא 29, 1954

 --  ינוי ,סערײאיסָאנעוב ,עסעֹרּפ יד .ןײרַא ןבעל ןקיבײא ןיא ןעגניז 3, 1984
 ווא "טירט סקידצ ןיא, -- .קסװַאשרַאװ קחצי (קחצי ,סיוועשאב)

 .1080 ,18 .נַאי .י .נ ,סטרעװרַאפ ."ּפרעס ןוא רעמ
 -- ,י (ןייטשנערא)ב

 .19984 ,50 .רֹּפַא

  ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .ָאטעג רענליוװ ןופ ןעגנַאזעג יד -- + ,ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 | .5 '| .1947 ,26 .טּפעס .י

.1948 ,6 
 .בעפ ,ָארײנַאשז עד ַאיר ,עסערּפ עשידיא .ָאטענ רענליוו ןופ ןעננַאזעג יד

 -- 

 -ַאה ןשיוװצ,

 ,ָאלוַאּפ ןַאס ,טנעמָאמ רעיינ רעד .ה"ע ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 -סָאנעוב ,טייצ עיינ יד .יקסניגרעשטַאק עקרעמש רבח ,ריד םולש היד ,סחנּפ ,גרעבזיב
 1980 ,2 ינֹוי ,סערייא

 .114 'ז .1959 ,ךַאנַאמלַא רענליוו ."ענליוו-גנוי, דיי .ש ,סילייב
 -סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .יקסניגרעשטַאק .ש ךָאנ חרכזא יד - - ,סחנּפ ,יקנעלעיב

 .1084 ,1 יִלֹוי ,סערייא

 שַאּפ ןטלַא ןַא ןנעװ 7 ,לעלַאצ ,ץילב
 .1951 ,13 .וָאנ ,ָאלוַאּפ ןַאס ,עמ

 -:ת ,סעיינ עטצעל .טיוט ןשיגַארט ןייז וצ .יקסנינרעשטַאק עקרעמש 7 ,קחצי ,טארב
 .1954 ,7 יַאמ ,ביבא

 .ןיינ טשינ ןוא ַאי .רעוועקצוס םהרבא ןופ ?טָאטשמיײהעג, די ,לאקזחי ,ןייטשנארב
 .97 'ז .1958 ,סעלעשזדנַא סָאל

 1959 27 .טקָא ,לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק .ענליוו ןוא ענװַאק .י .1 ,בילטָאג
 רָאי קיצרעפ --- בוי ,יקסידָארָאג

.111 '/ .8 

 "יטש רעזדנוא .ָאקנעשטװַאדק ןשידיי ןופ ליווק

=* 

 ,סערײאיסַאנעוב .דייר ענעפרַאװעגסיױרַא ."דנוב,

.5 



 ײ* ק ס נג י ג ר עש ט ַא ק ..ש

 יי .נ ,רעפמעק רעשידיא .ןלַאנרושז ןוא רעכיב קידנרעטעלב -- .בקעי ,ןײטשטַאלג

 ,12311 "זז .1948 ,8 .וָאג = =
 .1814 "וו .1984 ,14 יַאמ .י .נ ,רעפממעק רעשידיא .יקסניגרעשטַאק עקרעמש --
 1054 ,14 יַאמ ,ָאלוַאּפ ןַאס ,טנעמָאמ רעיײנ רעד .יקסניגרעשטַאק עקרעמש --
 .1954 ,20 יַאמ ,סעריײא-סָאנעוב ,עסערּפ יד .ןלַאפעג זיא ןַאזיטרַאּפ ַא --

 ןיא רישרַאמנײרַא ריא ןוא "ענליווגנוי, עּפורגירעביירש יד - +' .א ,יקסנעזדָארג
 .686 'ז .1087 .װָאנ .י .נ ,טפנוקוצ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד = |

 ,קרָאיױינ ,טפנוקוצ .םישולש וצ ןטלַאהעג עדער .יקכניגרעשטַאק .ש -- .םייח ,עדארג

 | .1984 טסוגניוא-ילוי

 ,טייהיירפנרַאמ .גירק ןופ טסניד ןיא רוטַארעטיל "עשידיא, ַא --- .דערפלַא ,טנארג

 ,1080 ,6 .גיוא .י .נ
 ,1054 יַאמ-רּפַא ,סערײא-סָאנעוב ,לגיּפש רעד .תולבא ןופ געט ןיא - +? .י ,ןאמזורג

 יה .48."וז

 : .1984 ,14 יַאמ ,ביבאילת ,רבד .יקסנינר'צק הירמש -- .הׂשמ ,ןמסורג

 -ליװ ןברוח, סיקסניגרעשטַאק .ש ןגעוו .אטילד םילשורי זברוה --- .? ,שטיװעקנאמָאד
 .1048 ,30 .רֹּפַא ,זירַאּפ ,טרָאװ-רעטעברַא ."ענ

 אטילד םילשורי .ָאטעג רענליוװ ןיא ןזעװירוטנופ סָאד --- .קרַאמ ר"ד ,יקצעשזרָאװד
 | .284 'ז .1048 ,זירַאּפ .םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא

 .1048 ,זירַאּפ .םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי .ןטעברַא עשירַארעטיל --
 .256 256 "וז

 1948 ,זירַאּפ .םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי ..טנניז ָאטעג רעד ןעװ = --
 | .282 ,217 ,918 "ןז

 ,זירַאּפ .םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי .עירעלַאג רעשטייד רעד ןופ --

 ,520 'ז .8

 .1948 ,זירַאּפ .םוקמוא ןוא פמַאק ןיא אטילד םילשורי .גנוגעװַאבירענַאזיטרַאּפ יד --

 .401 'ז
 רעשטַאק .ש ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ .עיידיא ןוא גנַאזעג ,דיל ,טיונ ,ןרָא - ; טי 1 רי : .י ,ןרָאה

 1954 ,29 .רֹּפַא ,סערײאסָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .רעביירש םעד יקסניג

 ,סערײא-סָאנעוב ,קנַאדעג רעודנוא .רעפמעק רעד יקסניגרעשטַאק עקרעמש -- *י ((ןרָא)ה|

 | .1954 ,15 יַאמ

 .6 'ז ,1054 ,16 ילוי .י .ג ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .יקסניגרעשטַאק עקרעמש = --

 -רעשטַאק עקרעמש ןַאזיטרַאּפרעטכיד רענעמוקענמוא-שיגַארט רעד - .ח .מ ,ינמיתה

 ,0 יַאמ ,ַאעדיװעטנַאמ ,טַאלבסקלָאפ .ור רעקיבײא ןייז וצ ןעמוקעג זיא יקסניג

4. 

 ,זירַאּפ ,םויק ."ענליװ ןברוח, :יקסניגרעשטַאק .ׂש ."ענפיװ ןברוח, --- .ףסוי ,ףלָאװ

 .348 'ז .1948 יַאמ

 ,ננוטייצ עשידיא יד .(היופ סעקרעמש וצ) טימענ ןבָארבעצ ַא טימ - ./ ,גוצרעסַאוװ

 ,1954 ,4 יַאמ ,סערייאיסָאנעוב

 ירַאּפ ןופ טיוט ןשינַארט ןכָאנ םישולש יר וצ) .יקסניגרעשטַאק עקרעמש - +ע ,קיניװ

 .10 'ז ,1954 ,4 ינוי ,גרובסענַאהָאי ,גנוטייצ עשידיי רענַאקירפַא .)רעטכידיזַאזיט

 .1954 ,50 .רֹּפַא ,אעדיװעטנַאמ ,טַאלבסקלַאפ .יקסניגרעשטַאק עקרעמש רעמ ָאטשינ --
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 רובלמַאז

 -רַא .עיירפ .ןגײװשרַאפ טיג ןליװ סָאװ יד ןוא ןגייווש סָאװ יד -- ,לשרעה ,ךיורגיי
 | יב .8 יז .1982 ,4 .נַאי .י .ג ,עמיטש רעטעב

 -יביאקיצ .ענליוו ןברוח קו ןברוח, סיקסניגרעשטַאק .ש ןנעװ -- ,מ ,ךיירגייוו
 , 411 - 28 "וו .1047 .י .נ ,גַאלרַאפ רעכ

 ,סערײאזסַאנעוב | .,העלעמייב .רֶעניטנעֶגרָא .רעוועקצוט  םהרבא -  ,לאירבג ,ןַאמסיײוו
 | וי : א א .4 יז 1051 .בעפ -

 .1984 ,20 ימַאמ ,ןבעל רענַאװַאה .יקסניגְרעשטַאק .ש ןופ רבק ןשירפ ןפיוא 2 .י יה

 ,אעדיװעטנַאמ ,טַאלבסקלָאפ ...!יקסניגרעשטַאק עקרעמש רעמ ַאטשינ הי = י ?ץעינעלעשז
 יי | | . .1954 ,50 .רֹּפַא

 -- ןַאמלוש והילא .רוטַארעטיל רעשידיי ןיא "רענליװ-גני, יד -- יש ,םיובנענעט
 .1946 ,8 יִנְוי ,עקיסקעמ ,עמיטש יר ."ענליווי גנוי,

 -גנוי, --  ןַאמלוש והילא .רוטַארעטיל ,רעשיריי רעד ןיא "ענליווננוי, עּפורג יד --
 - 5 ז 196 ן .גיֹוא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ."ענליוו

 ,28 .בעפ ,008 .מונ ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל ."ענליוויגנוי, 7 .ףסוי ,רעּפעט
 | | | | .188 'ז .7

 יַאמ-.רֹּפַא ,סערײאיסָאנעוב ,לגיּפש רעד ןָאטשינ ךיוא ןיֹוש ,עקרעמש -- .ב ,לעקרעט
 | 0 - .2 ,,ז ,4

 -רַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל ?"רענַאיעגליװ עגנוי, יד ןענעז רעװ ! --- .לאינד ,ינראשט
 158 'ז .1057 ,260 .בעפ ,668 .מונ ,עש- = 8 )

 -כיד עטמירַאב .ייװצ ;שזדָאל ןיא טלגָאװרַאפ זיא סָאװ ,"עגליווװגנוי, ןופ םורג ַא --
 1046 ,10 .גיוא .י .נ .גָאט .עקירעמַא ךַאנ ןעקנעב ייז זַא ,ןביירש רעט
 -נָאט .ןילקורב ןיא ןוא זירַאּפ ,ןילרעב .,ענליװ ,עװקסָאמ ןיא ןשיטיביירש עניימ

 י .1084 ,15 יַאמ .י .נ ,לַאנרושז ןגרָאמ
 .1984 .,28 .רּפַא ,סערַײא-סָאנעוב ,עסערּפ יד .עקרעמש -- .ךלמ ,יגמעשט

 .1954 ,14 יַאמ ,ןעכנימ ,גנוטייצ עשידיי עיינ .עקרעמש = --
 -ייאיסָאנעוב ,עסערּפ יד .שִייי ךַאפ טפמעקעג טָאה עקרעמש .רעיורט רעטלּפָאט ַא --
 יי יי יה .1954 .,8 ינוי. ,םעֶר } 2

 -רעשטַאק- .ש ןגעװ) .:הרובג: רעזרנוא .ןופ;.םינפ .עשינַארט .סָאר .=- .קָחַצִי ,שטיוװָאסַאָנַאל
 .1988 .װָאנ:טּפעס ;זירַאּפ ,םויק .("ןַאזיטרַאּפ ַא ןעװעג ןיב ךיא, ךֹוב םיקסנינ
 .809:360 "וז

 ,סעריײאיסָאנעוב . ,עמערפ יד .?רעדורב .ןיימ עקרעמש ,ןענייװַאב ךיד ךיא לָאז יו -- 
 ,1954 ,28 .רֹּפַא

 -רוטַארעטי- ןוא .רוטלוק ערעזדנוא ןופ ןורכז םוצ טּפַאשיירטעג 7 .י (שטיווָאסאנא)י
 -עוב ,עסערּפ יד ...יקסניגרעשטַאק ..שי-דָאנ טנוַא-םישולש ןקידנגרַאמ .םוצ .רעפעש
 : | י | י ר . 1954 ,20 יַאֵמ ,סעריײאזסָאנ

 .4 ,15:יַאמ } ,םערייאז סָאנעוב ,עסערּפ יד ...ןרָאי עגנַאל ףיוא -- גַאלרַאפ רעײנ ַא --
 ; ; 0 עצי .1984 ,9 יַאמ .י : ,ֿאנרושז ןעגרָאמינַאט .עניטנעגרַא ןוא געט עטצעל פיקסניגרעשטַאק .ש --  יח יִעְפָאִל
 = ,םראו .גשיריי סָאָד געט עטצעל םיקסגינרעשטַאק עקרעמש ןישזד .עפָאי

 | | .1984 ,1 ינוי ,ַאנַאיט
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 יק סנ יג רעש ט ַָא ק .ש

 .ערנעלַא ַאטרַאּפ ןופ טסַאג ךעד ,יקסנינרעשטַאק עקרעמש --- .סוקרַאמ ,שטיװָאבוקַאי

 1988 ,23 ילֹוי ,סעריײאיסָאנעוב ,עסערּפ יד

 ,רענַאקירעמַא רעד .ןַאזיטרַאּפ ןוא רעטכיד --- יקסניגרעשטַאק .ש -- .ףלָאװ ,ןינוי

 | | | .2 'ז .1958 ,27 ץרעמ .י .נ

 ןעגרַאמיגַאט .ןַאזיטרַאּפרעטכיד רענעמוקעגמוא רעד -- יקסניגרעשטַאק והירמש = --

 .1984 ,1 יַאמ .י .נ ,לַאנרושז

 ,14 יַאמ .י .נ ,רענַאקירעמַא רעד .טיוט רעשינַארט ןייז ןוא יקסניגרעשטַאק .ש --

 .5 'ז .4
 .(יקסניגרעשטַאק .ש) עקרעמש .ב -- "ענליװ-גנוי, -- .ש ,סיטאמ ןוא ריאמ ,ןילעי

 .126 'ז .1089 ,סַאנוַאק ,ךובלמַאז רעטעלב עיינ

 טסַאג ַא יקסניגרעשטַאק .ש  ןַאיטרַאּפרעטכיד -- .סעלעמלאז .י (.ז ,ןיקיורפעי)
 7 'ז .1958 ץרעמ .י .נ ,גנוטייצ-רעדניק .קרָאירינ ןיא

 ,גָאלרַאפ רעכיב ַאקיצ ,ענליװ ןברוח .ךוב ןופ רעבעגסיורַא יד ןופ -- .םיפעי ,ןירושי

 | | "זז .1947 .י .ו

 ,? יַאמ ,ביבאילת ,סעיינ עטצעל .טיוט ןשינַארט ןייז וצ .יקסניגרעשטַאק עקרעמש +ב ,'

4 

 .ג ןוא יקסניגרעשטַאק .ש ןופ םירבק עשירפ יד ףיוא -- .ךורב"ב (.י ,שאלראכ)

 8826 "זז ,1984 ינוי ,7 .מונ .י .נ ,טייצ רעזדנוא .עזמַאב |

 רעכיב ַאקיצ .ןרענַאל ןוא סָאטעג ןופ רעדיל .קיבײא טנניז קלָאּפ סָאד -- .ה ,קיווייל

 "וז ,1048 .י .נ ,נַאלרַאפ

 .0 "יז .1948 ,קרָאירינ 7 ,רעכיבלמַאז .ננַאזעג עקיבייא סָאד --

 ןַאס ,עמיטש רעזדנוא .יקסניגרעשטַאק עקרעמש וצ רעטרעװ רַאּפ ַא -- +' ,ןַאמרעדעל

 .1951 ,7 .צעד ,ָאלוַאּפ

 .זירָאּפ ,עמיטש רעזדנוא .יקסניגרעשטַאק .ש ןוֿפ "!עייג רענַאזיטרַאּפ , --- .םהרבא ,וועל

 .1948 ,20 ץרעמ = -
 .12 'ז .1948 ,29 .טקָא ,טַאלבנכָאװ רעקראידינ ."ןעייג רענַאזיטרַאּפ; --

 .1940 ,1312בע5 ,זירַאּפ ,עמיטש רעזדנוא ."ענליו ןברוח, םעד םורַא ןוא ןנעװ --

 ץרעמ ,ןירַאּפ ,עמיטש רעזדנוא .ןַאזיטרַאּפ ַא ןעװעג ןיב ךיא :יקסניגרעשטַאק .ש --

8, 1958. : 

 .1948 ,7 .בעפ .י .נ ,גָאט .טרָאװ ןוא טלעװ -- .א ,סעלעיעל

 1949 ,26 .בעפ .י .נ ,נָאט .טרָאװ ןוא טלעװ = --

 1049 ,23 .טּפעס .י .נ ,נָאט .טרָאװ ןוא טלעװ --

 .1052 ,19 ילוי .י .נ ,גָאט .ךוב יינ סיקסניגרעשטַאק --

 .1088 ,14 ץרעמ .י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמינַאט .."ךיז ןרילרַאפ טשינ רַאנ;/ -

 +י .ג ,לָאנרושז ןענרַאמיגַאט .טפַאשננוי ןַא רוד ַא -- עזמַאב ,יקסנינרעשטַאק = --

 .1984 ,29 יַאמ

 -(יקסניגרעשטַאק .ש ןופ םוקמוא ןפיוא ןרערט) .ןוחטב רעטניזַאב רעד --- .9 ,רענרעל

 .1954 ,23 .רֹּפַא ,סעריײאיסָאנעוב ,עסערּפ יד

 ,15 יַאמ ,לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק .יקסניגרעשטַאק עקרעמש --- .קילַאפ ,רענרעל

 י | 4
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 ױו ב 5 מ ַא ז

 ןוא ןצישַאב ,ןקרַאטש וצ קיטיונ זיא םעיציזָאּפירוטלוק .דיי יד ה7 .ןָאעל ,ןַאמענעל
 ,גנוטייצ עשידיא יד .ךיירקנַארפ ןיא יװ ,עניטנעגרַא ןיא ױזַא טקנוּפ ןקידײטרַאפ
 1950 ,2 ינוי ,סערייאיסָאנעוב

 -ךָאפ .קילגמוא רעזדנוא ןנעװ רעכיב עשידיי קיצפופ יו רעמ הה ,בקעי ,יקסניצשעל
 - | .1950 ,5 .בעפ .י .נ ,סטרעו

 ,18 יַאמ .י .ג ,לַאנרושז ןגרָאמ .הטילּפה תיראש עשירעביירש .ה7 .א ר"ד ,ינודקומ
7. 

| 
 ןוא רעטכיד רעד סָאװ ןטקַאפ יד .דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןגעװ תמא רעשינַארט = --

 -ַאריװקיל רעד ןגעװ עלעכיב ַא ןיא רעביא טיג יקסניגרעשטַאק .ש רענַאזיטרַאּפ
 .גָאי .י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ .דנַאלסוריטעװַאס ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ עיצ
5, 1950. | 

 1051 7 .טּפעס .י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ .רעכיב עטכַארבעגמוא ןגעװ ךובירוכזי ַא -- 
 -ךעשטַאק .ש ןופ "ןַאזיטרַאּפ ַא ןעװעג ןיב ךיא, .ןשטייד יד ןגָאלשעג ןבָאה רימ --

 1952 ,/ .טּפעס .י .נ ,לַאנרושז ןעגרַאמ .יקסניג
 / 94 'ז 1946 ילוי .י .נ ,רוטלוק עשידיי .רוטַארעטיל ןוא ןפַאשיסקלָאפ - 7 ,ןמחנ ,ליזיימ

 -רַאפ ףוקיא .סעמעָאּפ ןוא רעדיל .קילג שריה .ןּפַאש ןוא ןבעל ןייז -- קילג שריה --
 80 ,58 ,82 ,81 ,10 ,18 ,17 "וו .1958 .י .נ ,גַאל

 58 '| .1054 יַאמ .י .נ ,רוטלוק עשידיי .שדוח וצ שדוח ןופ --
 .מונ ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל .טפעהלמַאז ריא ןוא "עגליוויננוי,-- ,מ ,שיטאנ

 .460 'ז .1954 ,24 .גיוא ,7
 1090 ,29 .טקָא .י .נ ,גָאט .ענליוויגנוי די .ש ,רעגינ

 -ידיי 1047748 ךובירָאי ;1047 ,8 ינוי .י .נ ,גָאט .ָאטעג רענליװ ןופ גנַאזעג סָאד =
 .גיוא ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא ;1947 .י .ג ,עקירעמַא ןופ טַארירעכיב רעש
0, 1947. 

 | 1059 ,4 יַאמ .י .ג ,גָאט .עטיל --
  ךס5 ,8 יַאמ .י .ג ,לַאנרושז ןעגרָאמיגַאט .רוטַארעטילןרַאומעמ עיינ = --} 1064 8 .רֹּפַא .י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ"גָאט .רוטַארעטילידגַאטשרעדיװ ןוא ןברוח --

 זירַאּפ ,"ָאטעג רענליוו ןופ גנַאזעג,) .ןעגנוועג ןעמ טָאה ַאטעג רענליװ ןיא ה7 ,ג ,.ב
 .21 'ז ,1054 .בעפ-.נַאי

 --- .| ,שטיוװָאנָאסמאס

 .19854 ,14 יַאמ .י

 .ייא-סָאנעוב ,אקווד ."םוטנדיי עשיליוּפ סָאד, עירעסירעכיב - - ,המלש ,שטיווָאקסוס
 108 'ז .1949 .טּפעסיילוי ,סער

 -- .א ,רעוועקצוס

 יב

 .נ ,סטרעוװרַאֿפ .יקסניגרעשטַאק .ׁש ןופ טיוט רעשינַארט רעד

 .פ7 'ו .1046 ,וירַאּפ ,ַאטעג רענליוו .םיתמ רַאפ ןֹורָא ַא ןיא
 .112 'ז .10460 ,ןירַאּפ ,ָאטעג רענליוו .גרעבנעזַאר ױערפלַא ןופ ךיירגינעק ןיא

 .יססניגרעשטַאק .ש ןופ טיוט םעד טנייװַאב רעוועקצוס .א --
 .1984 ,11 יַאמ ,סערײאיקַָאנעוב

 -רַָאמינָאט .ןַאזטרַאֿפרעטכיד ,יקסניגרעשטַאק טסַאנ רעזדנוא --- .ג ר"ד ,ןילדרעווס
 | 1088 ,7 ץרעמ .י .ג ,לַאנרושז ןעג

 רעדענעק .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ טיוט ןשיגַארט ןפיוא ןרעיורט רימ -- .ל ,לאגיס
 ,1984 ,20 יַאמ ,לאערטנַאמ ,רעלדַא

 ,גנוטייצ עשיריא יד
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 יק םנ ינ רעש טַא ק .ש

 1946 ,שזדָאל ,ןטפירש עשידיי .רעביירש ערעזדנוא ןופ רעקקירוצ םוצ -- .ד ,דראפס

 : יד : | .89 'ז | |

 '.4 'ז .1947 ינוי ,ןכנימ ,רעדליב עשידיי .רעביירש ערעזדנוא ןופ רעקקירוצ םוצ --

 .4 'ז .1998 .רֹּפַא ,ןרובלעמ ,קנַאדעג רעזדנוא .רוטַארעטיליזברוח עיינ --- יב ,שטיװָארזע

 ,סטרעוורָאפ .רעדלעו עשיװטיל יד ןיא רעפמעק עשידיי -- .רפוס .י (בקעי ,טַאּפ)

 | .1947 ,16 .ָאנ 5 .נה

 ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .רעדלעװ עשיװטיל ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןנעװ דוב ַא --

 י 2 א | ,1947 ,29 .וָאנ = =

 ,עקיסקעמ ,םיואראפ .יקסניגרעשטַאק עקרעמש רעטכיד רענעמוקעגמוא רעד -- .9 ,ל

 .12:11 "וז .1984 ,1 ינוי
 ַא ןעװעג ןיב ךיא , -- .ל ,ןַאמלעגָאפ

 .1952 ,19 .טּפעס .י .נ ,סטרעוורָאפ = |
 ןברוח זוא םוקמוא ןופ עטכישעג רעד וצ -- .ןָאספלָאװ .ה (ןַאמרעה ר"ד קנַארפ}

 ןוא 4 'ז .1948 ,16 .רֹּפַא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .ענליוו רעשידיי רעד ןופ

 .7 ןוא 4 "וז ,1948 ,28 לירּפַא ןוא ?7

 .1948 ,8 .טקָא ,ביבאילת ,רבד .הנליו וטיגְל -- .לאומש ,ןאמדירפ

 ,668 .מונ ,עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל .ענליוו'גנוי רָאי ןעצ --- .ןושמש ,ןאהאק

 .189 'ז ,1087 ,26 .בעפ

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ ךוב רעיינ ַא "ןַאזיטרַאּפ ַא

 -רעשטַאק .ש .ןרערט ןֹוא טולב ןופ םי ןיא ןעמואוושעג ןייִלַא ---- .ףסוי ר"ד ,ןאמסיק

 . .1948 ,28 ץרעמ .י .נ ,סטרעוורַאפ ."ענליוו ןברוח, סיקסניג

 יסָאנעוב ,עסערפ יד .תטשנ רענעגנוזעצ א .דָאנ רעטרעוו רעיורט -- .השמ .,סייהּפאנק

 .1954 ,28 .רּמַא ,םערייא

 .1954 ,19 יַאמ ,סערײא-סַאנעוב ,עסערפ יד .עומָאב םוחנ ןופ רבק ןשילפ ןפיוא  י-

 28 'ז .1947 .צעד ,ןעכנימ ,טלעװ .ָאטעג רענליוו ןופ גנַאזעג סָאד -- .ר ,.ר

 ,עמיטש רעטעברַא רעיירפ .יקסניגרעשטַאק ןוא ערארג ,רעוועקצוס --- .ךלמ ,שטיוואר

 8 'ז .1947 3 .נַאי י .נ

 ,ללכב גנַאזעגיַאטעג ןוא ?ָאטעג רענליוו ןופ גנַאזעג סָאד, םיקסניגרעשטַאק ןגעו = --

 .1947 ,16 ינוי ,לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק = |

 -קעמ ,געוו רעד .("ָאטעג ןופ גנַאזעג םָאד, םיקסניגרעשטַאק ןגעװ) גנַאזעגיאטעג = --

 .1947 ,28 ינֹוי ,עקיס = - |

 .1952 ,27 רעבָאטקָא ,לָאערטנַאמ ,רעלדַא רערענעק .יצַאנ ןגעק דלַאװ = ----

 .1982 ,7 .צעד ,סערייאיסָאנעוב ,עסערּפ יד .יצַאנ ןגעק דלַאװ = --

 ,לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק .(טערטרָאּפ רעמיטניא ןַא) יקסניגרעשטַאק עקרעמש --

 | .1054 ,25 יַאמ

 .1954 ,14 יַאמ ,ָאטנַארַאט .םעיונ רעדַאנַאק !ןטיוט זיא .עקרעמש די .יבצ ,םיובנעזָאר

 .8 .'ז

 עשיריא יד .טקיטומ ןוא טסיירט סָאװ ,ָאטעג םורַא דוב ַא -- - .לאומש ,יקסנַאשזָאר

 .1947 ,27 ילוי ;םעריײא:סָאנעוב ,גנוטייצ || |

 -רעשטַאק .ש .דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטלוק רעשידיי ןגעװ גנורעלקפיוא עמיטניא ןַא = --

 :ץרעמ ,סערייאיסָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד ."ּפרעס ןוא רעֶמַאה ןשיוװצ, יקסניג .

4, 1950. 



 דוב ? מַאז

 .1980 ,28 ינוי ,סעריײאיסָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .ןשטנעמ ףיוא טרַאװ זעמ = --
 .1980 ,20 .טקֶָא ,סערײאיסָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .סקניל ..ןוא עיצַאדיװקיל --
 -עוב ,גנוטייצ עשידיא יד .ןכירטש .ׁשַא ןוא רעייפ ןשיװצ יקסניגרעשטַאק עקרעמש --

 | .1954 ,28 .רֹּפַא ,סערײאזסָאנ
 -עוב ,גנוטייצ עשידיא יד .(יקסניגרעשטַאק .ש) .סַאה ןוא עביל ןופ קורד ןרעטנוא --

 | .1954 ,5 יַאמ ,סערײאיסָאנ
 "יא יד .ןעקרעמש ךאנ םישולש יד וצ ,טנייה .טְלַא ןוא גנוי ןשיװצ רעגניז רעד --

 .19854 ,51 יַאמ ,סערײאיסָאנעוב ,גנוטייצ עשיד
 רעריל, גנולמַאז םיקסניגרעשטַאק .ש ןוא ןעמעַאּפ סרערעל לאיחי -- ימ ,(ןייטשניבו)ר

 .1048 ,20 .טקָא ,עקיסקעמ ,עמיטש יד ."רענַאל ןוא סָאטעג ןופ
 -ךעשטַאק עקרעמש ןופ טיוט ןשיגַארט םוצ ביבאהלת ןיא טנװַארעיװרט ,קחצי ,ןומיר

 .1054 ,24 ילוי ,לָאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק .יקסניג
 -סענַאהַאי ,גנוטייצ עשידיא רענַאקירּפַא .יקסניגרעשטַאק עקרעמש ה7 .יול ,טילאש

 : .1984 ,7 יַאמ ,גרֹוב
 -120 "זז 1048 .גיוא-ילוי .י .נ ,ןטלעצעג .19801920 עגליוויגנוי - 7 ,והילא ,ןאמלוש

 .צעד-װַאנ .י .נ ,ןטלעצעג ;168102 "וז ,1948 .טקַא-טּפעס .י .ג ,ןטלעצעג 0
 .289-950 "וז ,8

 .18-17 "וו ,1946 .י .נ ,ענליווננוי .רעגָאזנָא ןוא רעיינרַאפ --
 .0200 "זז .1946 .י .נ ,ענליוויננוי ,גָאליּפע -- 

 14 'ז 1089 1 .גיוא .י .נ ,רעקעװ רעד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד םורַא --
 189 "וז .1984 ינוי י .נ ,רעקעװ רעד .יקסניגרעשטַאק .ש = --

 ןופ רבק ןשירפ ןפיוא .(דיל) ןעגנוזעג טלָאװ עקרעמש ןעװ די ,אנילעצ ,ועכַאמוש
 18 'ז .1054 ,4 ינוי .י .נ ,רענַאקירעמַא רעד .יקסניגרעשטַאק עקרעמש

 ןיא טסעג טציא ןענייז סָאװ עּפָארײא ןופ ןטעאּפ עשידיי סקעז יד הד .קרַאמ ,דייווש
 .1948 ,17 רעבָאטקָא .י .נ ,סטרעוװרַאפ .עקירעמַא

 .ש רעטכיד םענופ טיוט םֹוצ (דיל) עקרעמש רעמ ַאטשינ -- יאְשֹאֹמ ,קויאּפ"רעקוטש
 .1984 ,20 .רֹּפַא ,סערײאיסַאנעוב ,עסערּפ יד .יקסניגרעשטַאק
 -ךעשטַאק .ש ןופ "ָאטעג רענליװ ןופ גנַאזעג סָאד , .ןרערט לנַאל ַא ,םולש ,ןרעטש

 .1947 ,26 ינוי ,ָאטנַארָאט ,טַאלבנכַאװ .יקסניג
 828 יז 1084 ,14 יַאמ .י .נ ,ראודה .יקסניגרעשטַאק והירמש -- יםדרמ ,רלגירטש
 .גַאי .י .ג ,סטרעװרַאפ .יקסניגרעשטַאק רעטכיד רענליו רעד -- .י ,שטיוועלומש

 יי .1948 ,8
 .גיוא ,סערײא-סָאנעוב ,ננוטייצ עשידיא יד .סנַאלַאב רענעטנַאילירב ַא דד .מ ,יירעדנעש

0, 1951. 

 יקסניגרעשטַאק .ש ןגעוו ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןיא

 רעד יקסניגרעשטַאק .ש .7 'ז ,1984 ,1 יַאמ - - .סערייא סָאנעוב ,קנַאדעג רעזדנוא
 | .עפַארטסַאטַאק-טּפול רעכעלקערש ַא ןופ ןעמוקענמוא ןַאזיטרַאּפירעביײרש

 .יקסנינרעשטַאק והירמש .11 'ז 1954 ,18 יַאמ הי ,קרָאי וינ ,געוו רעזדנוא
 ןרענַאל ןוא סָאטעג ןופ רעדיל .1948 ,2 .וָאנ ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא
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 יק סני גר עשטַאק שש

 .עפַארטסַאטַאקָאיװַא ןיא ןעמוקעגמוא יקסניגרעשטַאק עקרעמש .1984 ,4 יַאמ
 .יקסגיגרעשטַאק עקרעמש .1084 ,8*0 יַאמ/ --
 .י .נ ,טײצ רעזדנוא .עזמַאב .נ ןוא יקסניגרעשטַאק .ש ןופ םירבק עשירפ יד ףיוא --

 .8886 "זז ,1954 ינוי ,7 .םונ
 -עג יקסניגרעשטַאק .ש .1984 ,14 יַאמ --- .ןרובלעמ ,סעיינ עשידיי עשילַארטסױא

 .סערייא-סָאנעוב ןיא הרובק וצ טכַארב
 .ש ועמוקעגמוא שיגַארט .6 'ז ,1954 ,50 .רֹּפַא -- .סערייא סָאנעוב ,טרָאװ רעזדנוא

 | .יקסניגרעשטַאק

 ירעד יקסניגרעשטַאק .1951 ,14 .צעד --- יאריינאשז עד ָאיר ,עסערּפ עשידיא
 .ןַאזיטרַאּפירעטכיד ןטימ ךערּפשעג ַא ..,טלייצ

 ןעװעג ןיב ךיא , ןענישרעד .1059 ,21 .רּפַא --- יסערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ "ןַאזיטרַאּפ ַא
 יַאק עקרעמש רעביירש ןוא שטנעמ רעקיצרַאה רעד רעמ ַאטשינ .1084 ,27 .רֹּפַא --

 .יקסניגרעשט
 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ רעּפרעק רעד טכַארבעג טרעװ טנייה .1954 ,8 יַאמ / --

 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ היול יד רָאפ טמוק טנייה .1054 ,4 יַאמ --

 יקסניגרעשטַאק .ש רעביירש םעד טײלגַאב ןטכענ ןבָאה ןדיי רעטנזיוט .1954 ,8 יַאמ / --

 .ֹור רעקיבייא ןייז וצ
 'ז ,1954 .בעפ-נַאי -- .סערייא סָאנעוב ,רעטעלב עשירַארעטיל עטרירטסוליא

 .ןעגנורעייפ ןוא סעיצקעל ,רעכיב .1
 יקסניגרעשטַאק .ש .1953 ,6 .בעפ --- .גרובסענאהָאי ,גנוטייצ עשידיא רענַאקירּפַא

 .עקירעמַאךופצ ןיא רוט ַא ףיוא ןרָאפעגסיורַא

 .ךַארקרַאלּפָארע ןיא ןעמוקעגמוא יקסנינרעשטַאק "עקרעמש, .1984 ,90 .רֹּפֲא = ---

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ קנעדנַא ןרעַאב רענליוו .1984 ,7 יַאמ

 -קענמוא .1954 ,80 יַאמ - .אריננאשז עד ָאיר ,גנוטייצ עשידיא רענַאיליזַארב

 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןעמ
 .יקסניגר'צק .ש .1954 ,29 .רֹּפַא --- .ביבא-לת ,רבד

 -רעשטַאק .ש ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד .1958 7 .רּפַא --- .קרָאי וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמיגָאט

 םיא רַאפ טיירגעגוצ טרעװ םינּפיתלבק רעזעידנַארג ;עדַאנַאק ןיא טסַאג וצ יקסניג

 .לָאערטנַאמ ןיא

 רַאלּפָארע ןיא ןעמוקעגמוא ,ןַאזיטרַאּפרעטכיד ,יקסניגרעשטַאק .ש .1054 ,29 .רּפַא = --|

 | .דַארק

 .םיבושי עשידיי ןיא רעיורט סױרַא טפור טיוט סיקסניגרעשטַאק .ש .1984 ,30 .רֹּפַא --

 .ור רעקיבייא וצ טכַארבעג טנייה טרעװ יקסניגרעשטַאק .4084 ,4 יַאמ --

 ןענייװ ןשטנעמ ;ור רעקיבײא וצ טכַארבעג טרעװ יקסניגרעשטַאק .1084 ,6 יַאמ/ --

 .היול ייב

 ימוא יקסניגרעשטַאק עקרעמש .1984 ,50 .רֹּפַא --- .אגַאיטנַאס ,טרָאװ עשידיי סָאד

 .עניטנעגרַא ןיא טנעריצקַאעיצַאיװַא ןַא ןיא ןעמוקעג

 ןיא ןעמוקעגמוא יקסניגרעשטַאק .ש .1954 ,7 יַאמ - .געּפיניװ ,טרָאװ עשידיי סָאד

 .ךַארקזזַאלּפָארע

 -גניא ןופ קינַארב .148 'ז ,1987 ,26 .בעּכ --- .עשרַאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל

 ."ענליוו
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 ןו ב  מ 8 ז

 שרעד סע .19מ2 ,21 ץרעמ --- יאלואּפ ןַאס ,טנעמָאמ רעיינ רעד
 ."ןַאזטרַאּפ ַא ןעװעג ןיב ךיא, הרובנה רפס סיקסניג

 ךיא ײב ַאד ןעניפעג וצ ףָאה ךיא .1080 / יכי --- יסערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד
 .יקסניגרעשטַאק .ש טגָאז ,ענליוו ןיימ

 -רעשטַאק .ש רַאפ םינּפ'תלבק םוצ ןעמוקענ זיא םלוע רעקיזיר ַא .1950 ,12 ינֹוי --

 ,יקסניג

 -רעשטַאק .ש טניי

 .יקסניגרעשטַאק .ש רַאפ טקַאססננורעַאב רעלופסקורדנייא .1981 ,27 ינוי --
 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ "ןַאזיטרַאּפ ַא ןעװעג ןיב ךיא, ןענישרעד .1982 ,18 .רֹּפַא --
 -קינײארַאפ רעביא עזייר ַא ןופ טרעקעגמוא דךיז יקסניגרעשטַאק .ש .1088 ,11 ילֹוי --

 .ליזַארב ןוא עדַאנַאק ,ןטַאטש עט
 ןגעו העידי רעד רעביא .14 עקצַאמַאלט בולק םעד טרימַאלקַארּפ .1084 ,7 לירּפַא = --

 .גנורעייפיסננונעפערעד יד טנײלעגּפָא יקסנינרעשטַאק -ש
 -ענַאפענּפָארַא ןופ ןטנַאלוּפירט ןוא ןרישזַאסַאּפ עלַא ןעמוקעגמוא .1984 ,2/ .רֹּפַא = --

 -ַאב רעד ןענופעג ךיז טאה ענעמוקעגמוא יד ןשיװצ ...ַאכָאיר ַאל ןיא ןָאיװַא םענ
 .יקסניגרעשטַאק .ש ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד רעטנַאק

 .תודחאתה ןויצ ילעוּפ ןיא יקסניגרעשטַאק .ש ךָאנ גנוציזירעיורט .1984 ,28 .רֹּפַא --
 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ קנעדנַא םוצ עימעדַאקַאםישולש .19854 ,19 יַאמ --
 ,יקסניגרעשטַאק .ש ןופ םישולש יד ןצ עימעדַאקַאירעיורט ,ןגרָאמ .19984 ,30 יַאמ = --

 .ה"ע

 ןיא יקסניגרעשטַאק עקרעמש ךָאנ טנוװָא-קנעדנַא םייב םלוע רעסיורנ .1984 ,2 ינוי --

 ."םעטנעיראק , רעטַאעט

 -ךעשטַאק .ש רעטכיר ןופ רךֹוזַאב ַא 1982 ,9 ילי די .אעדיװעטנָאמ ,טַאלבסקלָאפ
 .עלושיווָארָאזָאלרַא רעד ןיא יקסניג

 .יקסניגרעשטַאק .ש רעטכיד ןופ ץנערעפנַאק עטצעל יד ןגרָאמ ,2 9 ילוי --

 -סַאטַאק-טפול ַא ןיא יקסניגנרעשטַאק .ש ןַאיטרַאּפירעטכיד רעד .1954 ,29 .רֹּפַא --- 

 .עפַארט

 1054 ,1 יַאמ --- יעקיסקעמ ,סיוארָאפ
 .עפַארטסַאטַאק-ןַאלּפָארעַא

 ינוי ,עקיסקעמ ,םיואראפ .יקסניגרעשטַאק עקרעמש רעטכיד רענעמוקענמוא רעד = --
 ' .12-11 "זז ,1954 41

 ןיא ןעמוקעגנָא יקסניגרעשטַאק .ש רעטכיד 1988 ,80 .נַאפ די ,קרָאי וינ ,סטרעוורָאפ
 / עניטנעגרַא ןוב סורג ַא ּפָאטיג ;קרָאירינ

 .לוקס-וינ ןיא יקסניגרעשטַאק .ש רַאפ םינּפתלבק טניײה .1994 ,/ ץרעמ --
 .ךַארקיטפול ןיא טיוט ,ןַאזיטרַאּפ ןוא טעאּפ ,יקסניגרעשטַאק .ש .1984 ,29 .רֹּפַא = --

 רעּפרעק ;יקסניגרעשטַאק עקרעמש ךאנ הרכזַא רעד ייב ןענייװ ליפ .1984 ,30 .רַּכַא
 .ןענופעג טינ ךָאנ

 ןיא ןעמוקענמוא יקסניגרעשטַאק .ש .11 'ז

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ טיוט ןפיוא ןקורדסיוא:רעיורט ךָאנ .1984 ,0 לירּפָא
 .ור רעקיבייא וצ טכַארבעג טנייה םרעוו יקסניגרעשטַאק .ש .1984 ,4 יַאמ --

 .ור רעקיבייא ןײז וצ טכַארבעג יקסניגרעשטַאק ,1984 ,0 יַאמ -- 
 .יקסניגרעשטַאק .ש רעטכיד םעד ךָאנ עימעדַאקַארעיורט .1984 ,14 יַאס -- 

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ םישולש יד וצ עימעדַאקַארעיורט טנייה .1954 ,20 יַאֹס .--
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 יקס סניג רעשט ַאק .ש

 זשיגַארט ןופ םישולש יד וצ טנװארוכזי 1824 8 יי -- .ָאגַאקיש ,סטױעוװרָאפ

 | יב יי = -- *: .'קסנינרעשטַאק .ש ןופ טיוט

 .יקסניגרעשטַאק .ש .4 'ו ,1954 7 יַאמ --- +י יג ,עמיטש רעטעברַא עייַרְפ

 ַא ןיא ןעמוקעגמוא יקסנינרעשטַאק .ש 1984 ,50 .רֵּפַא --- .ביבא-לת ,סעיינ עטצעל

 : 0 : ל - ...עפַארטסַאטַאק רעשינַארט

 .יקסניגרעשטַאק .ש ןופ היל .1984 ,9 יֵאמ --

 -רעשטַאק עקרעמש - 8 'ז 954 יַאמירּפַא --  יסערייא סָאנעוב ,טייצ עיינ יד

 | 0 6 גד .עקידעֿבעל יד ןשיװצ רעמ ַאטשינ יקסנינ

 .טייקנפרָאװרַאֿפ רעטיײװ זיא .6 'ז ,1984 יַאמ --- ףָאדנָאל ;ןבעל ןוא ןושל

 יַארע ןיא טיוט יקסנינרעשטַאק .ש 4 ,50 .רֵּפַא --- יקרָאי וינ ,טייהיירפדגרָאמ

 .עניטנעגרַא ןיא דַארקדזַאלּפ

 .יקסניגרעשטַאק .ש .4 ,7 יַאמ --- .ןעכנימ ,גנוטייצ עשידיי עיינ

 .ל"ו יקסנינרעשטַאק .ש 1054 0 .רֹּפַא --- .זירַאּפ ,רעטעלב עשיטסינויצ

 םעד רָאנ עימעדַאקַארעיורט .7 'ז ,1984 ,21 יַאמ --- .ָאטנָארָאט ,סעיינ רעדאנאק

 .יקסנינרעשטַאק .ש ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד
 יסָאנעוב ןיא םינּפיתּלבק רעטנַאז אּפמיא .8 'ז ,0 ינוי --- .זירַאּפ ,תועידי-רוטלוק

 | יי .יקסניגרעשטַאק .ש דובכל סערייא

 .יקסניגרעשטַאק .ש 988 'ז ,1948 ,קרָאירינ ,רעגינ ש ןופ .דער --- .םׂשה שודיק

 יקסנינרעשטַאק רעטכיד .רעטסוװַאב .1924 ,80 .רּפַא ---  .לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק

 .ךַארקדַאלּפָארע ןיא טיוט

 .(גָאלָארקענ-לקיטרַאטײל) ה"ע יקסניגרעשטַאק עקרעמש .1084 ,8 יַאמ --

 .יקסנינרעשטַאק .ש ךָאנ הרכזה ןגראמ .1984 ,24 יַאמ =

 .ֹור רעקיבייא ֹוצ טכארבעג = יקסניגרעשטַאק .ש .1054 8 זַאמ .עקיסקעמ ,עמיטש יד

 .ןכַארּפש עדמערפ ןיא !

 מסגטט107 טו זאז 21: -- "ןאה סעמסמ?גזקט 516 216 11124422/".  ת66מ

 - טז ןסל26 - 810. . + 2 לא גזצמגואמ-1062-1615160. 1947 .

.85 .56 

 םסתשעזס7, א1101187 אז -- סג 11261:12646ט 7 162. עי

 - 5. 1402/01מ:6/. 2065 1116706 0210. .. /4210912 . ט-

 טקגועמ-1 0626 1947. 56. 237-239) | |

 עתזממאז;וא, תזנזז 10: -- 50106 עס01 סמ 6 6001 (סגוגוס6 (00-

 166 סת ןסעט58 1861211005 . 16 צסזש 1950. ם, 87 .

 אזסז סססטפאצ א אמצ/ע '1ס 2068ש 0{ אמגוזמ 2126 .ךטשופג

 ןיזסת4151 1001 . אש עס /גט1 1948 ת. 17

 תספאסז אס 1128. -- ןסטפג טשטנ1/075 נמ 129 2 לאגע

 | -אע1 ססמפזספ8 טטססעץ; ןאסש *?סצ ןגמ. 2, 0 תקי 2
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 דובל סַאז

 511/0128+ , 18008- -- 1ג0010ג000 1מס. 2615 1126 טת 5סזק, כֶש 52.
 1420267910841 }. תא. 2. (21:016-1מ |סש58 120011204, ןאסש עס

6 .2 .1950 .188 

 זיסז 4581 ,1, אסאד טש1מתס. -- -- או 2, 1954. 5066 14000ע215-

 אזזאפס 152 זיג זגטטואס8 גמ -- }טו 18, 1953. 5. 84
 סלסנפ1תפאש תס5 114016 9006 18 1/144 1160164 סת 61 (:021106046-
 | - תאֹגְָצ 1, 1954. 10658021606 טמ ןסטסג ש 465040440 2106 )610

 // ססג 18 זמט6:06 46 5. 44026/0ות5/-
 טו == 'י תזגצ 8, 1954. 56 010 פסקט12?1 2 109 265105 06 5. 1680261154.
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 טא א א א א ראי ראי אי ראי ראי א ראו ראו ראו ראו א א צי

 יקסניגרעשטַאק .ש ןגעװ רעביירש

 2 א א א א א א טא א טא א קַאצנירּפש ףסוי ןופ ווירב ַא

 ר א ר א א אר א ר רע טא ייל"זא ---- יקסניּפ דוד

 2 א רע ר עא עקרעמש ,טיוט ןייד וצ --- דנַארנעכיײא רעזייל
 = שיחה תהי שדה טש- זה -ײח == ןטעב עקרעמש ,טרעה --- ינטורקָא .י
 יד היי יד ךיז יח == טלעוװ רעד ךרוד דיל טימ --- ףרָאדנעשַא ?ארשי

 "םיד רעשיטקַארּפ רעה --- יקסניגרעשטַאק .ש --- יקסנַאשַאטָאב בקעי
 2 א א א א א א א עא עא א "ענליוו-גנוי, ןופ רעט

 -- -- אטשינ ךיוא יקסניגרעשטַאק ןיוש זיא --- לַאטנעמולב ןמהנ
 ןיא עיצקעלָאק רעוועקצוס-יקסניגרעשטַאק יד -- ןייטשנרעב יכדרמ

 טי יי יא יא יא יא יא ראי יא ר ר א א א "אוויי,

 2 א א א א א א א ראט ןַאזיטרַאּפ רעד --- ןײטשטַאלג בקעי

 א א א א א א אטא א יא םירובג ולפנ ךיא --- עדארג םייח
 2 א א א א יא א טא א א א עקרעמש --- ןאמסָארג השמ

 היי יש שיש יח החחח בושי רעזדנוא ןופ ריקי ןב רעה --- ןַאמזורג ,? .י
 א ר טא עא ןטסָאּפ ןפיוא ןלַאפעג --- שטיװעקנַאמָאד רעזייל
 -- רעלמַאז רעד ,רעגניז רעד ,רעפמעק רעד --- יקצעשזראווד .מ ר"ד
 יי יי ר א ה"ע יקסניגרעשטַאק עקרעמש --- רעגאה ךורב

 א טא א א א א א טא אטא א ראה ןטנעמַאמ יירד --- ןרָאה .י

 יי יי א א טא -- -= == ה"ע ,ןַאמטפעה .י ןופ ווירב ַא
 טי יי ר = רבח רענעמוקעגמוא שיגַארט --- ןַאמדלַאװ .מ
 טיי א ר ר טו רו עא טא כא אפ * * * . - ךיירנייוו סקַאמ
 יי א יא א א עשינַאזיטרַאּפ רעדלעוו ןופ --- קַאז םהרבא

 -- -- ?עשינַאזיטרַאּפ רעדלעוו ןופ, דיל םוצ קיזומ --- רענייוו ןָאעֿל
 הייל היי היקה היה זייי הייד יח חיי יקסניגרעשטַאק .ש --- רעגניז לאוי ר"ד
 -- רעפמעקי-ָאטעג יד ןופ ץוביק ןיא ןעקרעמש טימ --- ןוָאקרוט .מ
 טי יא יא א א א "רענליוו רעקידנעילפ,, רעה --- ?עקרעט .ב
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 ינוא ןופ רעקעלּפטנַא רעד יקסניגרעשטַאק .ש --- שטיווָאסאנאי קחצז
 טיי יי יי יא ר א א א קיגַארט-הרובג רעזד

 -- -- יקסניגרעשטאק עקרעמש ןופ געט עטצעל יד --- עפאי ןישזד

 -- יקסניגרעשטַאק .ש ןופ קנעדנָא םעד ןטלַאה רעייט -- קיווייל .ה

 == == --- רימלת ןיימ ןופ הטימ רעד ךָאנ -- יקסניוועל בוטיסוי ר"ד

 יד יז זי יי :יייח דודי יח בוט רבח רעד עקרעמש - רענרעל קילַאפ

 2 יי יי יי יקסניגרעשטַאק עקרעמש -- ןאמ ?רנעמ
 "רַאּפ ַא ןעועג ןיב ךיא, סיקסניגרעשטַאק .ש -- ינודקומ ,א ר"ד

 חקדיח/ שקשמ  ןקחטקחיח = היתקה/ חקזתח  טקזחח/ ףתחה| ךזקהח  חיחחח/ טישז/ חחחח שש == יי ןאןוט

 יי יי = ייד ךידה ךששה שחח == עדנעגעל ענירג יד --- רעוועקצוס .א

 טי א יא א טיוט ןשיגַארט ןייז ףיוא ןרעיורט רימ --- ?אניס .

 יי א א אי א יקסניגרעשטַאק לרעמש --- לַאגיס י.י
 זיי היה יז קיד היי ןיקיה יה יקח ןישח  ךיחד רעיורט ,וילול --- = * ײ

 ייד יה .ייייח הקדש שיטה יח ןעקרעמש ןעזעג בָאה ךיא יו -- טַאּפ בקעי
 ידיד יז דיי קיח .דיזז ךיחח ןלַאפעג זיא שטנעמ ַא --- יקסווָאּפָאּפ טסוי
 --- דײה == ָאטעג רענליוו ןיא ןעקרעמש טימ --- ןיזעלעמ-אקּפופ לחר

 טי א אי רימ ךיא גניז לדיל ַא ןוא --- יקציטאלאפ בקעי
 ייד .היקה לזקי יייה ליה יחד היחה ךיחח הנומא לעב רעד -- סקופ בייל םייח-
 יי ייד יי זיי יה .טחייז .ךידה ששה עקרעמש :עלעטניּפ סָאד -- תנפצ .א

 ידידי ייד לייזן קיח ישי רעייפ ןופ חלושמ רעד --- רעגילק סָאהעק
 יי יי יי יי יא יא עטכישעג עקירעיורט יד -- סייהּפאנק השמ

 0 א א א א א ראה יקסניגרעשטַאק עקרעמש --- שטיווַאר ךלמ-

 -נעגרַא ןייק ןעמוקעג עקרעמש זיא ױזַא יו --- יקסנַאשזָאר לאומש
 = טי יקח זי היה יי יי יי יי זיי דיי טיי = היחיח = ףיקח ?עניט

 2 יי א א א א א א יקסניגרעשטאק .ש -- ןאמלוש והילא

 א ר א א ןעמענ ןוא ןטלַאטשעג -- קװַאּפ רעקוטש עשַאמ
 2 א א א טא נא יקסניגרעשטַאק וחירמש --- רעלגירטש יכדרמי

 ןובזע טיקסניגרעשטַאק .ש

 ןשזַאטרַאּפער ןוא ןעגנולייצרעד

 א ר א א עא א יא א א יא סיוא טייג טכיל ַא
 2 יי א א א א יא א יי יא א א םיאנוש ןשיווצ
 טי יי א א יי יא טיוט םוצ עטּפשמרַאפ ןשיווצ םכילע םולש
 2 יא א א א א א א ר יי ראי ָאטעג רענליוו ןיא
 2 א א ר א א א יי א ר טיוט סגרעבנטיוו קיציא
 היזק דיק יי זייי קי לייזן ידיד .ייייז יח .ןקחח קח םולח ןייק טשינ
 2 א ר א א טא אטא טא רטא רע ר אהא ראו עא ירא ןגיוא עשידיז

 א יי א א א א א א א א לריימ א ןעוועג זיא רע
 יי יי יי יי א א א רנַאטשפיא-ָאטעג רעװעשרַאװ רעד
 2000 יש יע הקיחש יא עק הקשש חאמ הישש קה יח ששה טא ששה םורַא רָאי ַא ןיא



 = == -- -- -- ךעלרעדניק םעמַאמ ,סעטַאט
 = שיח יח ךיד יד == (אנרורב .א ;קיזומ) גנילירפ
 -2 השש תי ייח עה שיח ךשח ךשח ךדח = == אקיראמ

 -- --= (יקסיוָאקלָאװ .א :קיזומ) רעליטש ,רעליטש
 == == == -= (יקסמירק :קיזומ) דניק עטנלע סָאד
 תהי טויש היהד החח תחת (רענייוו ןָאעל :;קיזומ) עשרַאװ
 = יח יד יח ך-- --- (ןיבור עיסאב :קיזומ) ןמיה-טנגוי
 == היה הישח ששה שש הייד ןששיז ששה שיחה גרעבנטיוו קיציא
 = יש יש טיי שא= י= == == -- שרַאמ-רענַאזיטרַאּפ
 היה ךח ךיד ךיד ךשד = --=- --- רענַאזיטרַאּפ וד ,דיי
 -- (טרַאבלעג .מ :קיזומ) עשרַאװ טימ ןצרַאה ןיא

 == == == -- (קיניוװטאב דוד :קיזומ) דיל-םיצולח
 יי יי יא א א א א יא א ר יא סיורָאפ

 -- -- (ןיקשטאלק .ר :קיזומ) בגנ ןופ דנַאר םייב
 - (רענייוו ןָאעל :קיזומ) לדלעוו ןופ גערב םייב טרָאד
 היי היה היה היד יה היי היי השד יד די == הלואג יד
 -- -- (רענייוו ןָאעל :קיזומ) ?סָאװ ?סָאװ ?סָאװ

 רעכיב ןוא רעביירש רעכיא

 -- -- -- ןיירַא טייקיבייא רעד ןיא ןעזייר םהרבא

 = ששה = --- == ...ןײטשרַאפ רעטכיד םעד וטסליוו

 טי טא אר א א א א א רעוועקצוס .א

 א א א א ר א א ראה רעוועקצוס רבח ןיימ

 = ז-- == --- -- שטיב ימַאימ ןיא ןשַא םולש ייב

 -- -- רעביירש עשידיי ערעדנַא ןוא שטיוװַאר ךלמ

 א א ר ר ראה "טכיל עטנערבעגסיואת יד ןופ רעטכיד רעד

 יד הייד הייד יד ייד ייד הייד טיי הייד ייד די ןחח == שטיווָאסאנאי קחצי

 ןטַארעפער

 היד היד היה היד היד היד ייד יח היד יד יד חד == רעדלעוו יד ןיא ןדיי

 יד ייד הוד יד הוד יד תיז ךיד יד יד ז-+ ז-- השודק ןוא הרובג ןגעוו

 היד קיד היד היד היד יד יד חד זה ז+ סערייא סָאנעוב זיב ענליוו ןופ

 תהי הייד הייד ההיח היחה היחװ ששה ךשז ךײװ ש=ד == רפסה םע ןופ רפסה גח רעד

 יי ירא - ןדיי רַאפ עמַאמ ַא ַא ןעוועג זיא סָאװ טָאטש יד

 .ןצנעדנַאּפסערָאק | -

 היד היה היח היד היד = == ץלעק ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאו

 היה היד היח תחח החח תידז היחה הא החח טחה ךששח טאש ךחח == = ןילבול ןיא

 הייד הדד הוה הדח דוד היפ דה דיט ח- --+- 1946 טסוגיױא ןיא קענַאדיאמ

 ,05:155556 = 20 טי טטססלפ = סטטטסטססס

 עי עא ספק יאיר

 יי זיפ = םעיסיאואט אופן == טטלפטשששיפ

 ,::5,55555= ===. סהאט === טעמי יואהופ == סהאטיוטיטס

 550 --.ה-ויטייאוספ סט סטשיטופ == טסוששהאהסס === סטיוו

 יט טפ = סטקטטטקא) = טהאשמססוסהשה/ המתשטססטטשס == טסססשסוהפ

 .56--י5 אוונט = טסרוזטסטעוקיופ == ןסטטפלאשה =-=.ןגאשישישאמפ

 יי א ר יא

 === סא: היייייייטאוס = ססוטשיייה לו = טשסוזיטשאפ

 15. סטאטוס: ססאטויפ =--.טשאיוטטוקסמ

 יא טעמע ראטה סטאהוהוהיא קט

: . 

 ,.. .. |װ*/*4/{|,, עג, היי



 406 = הי היי היי ייד היד היי דיי יז ייד דיי החי הייד די םישטנעיוושָא ןיא
 4009 --- היד היד היד יחד תחת טיש ששה ךחד דדח עיזעלשרעביוא ןיא
 418 = י-ה זיד היד הי שה שיח תשח היחח הדדח היחח חחח סרענייגיצ עטצעל יד
 41/// == היה היה הויז הייי היז תז ייח היחח ישי היד די קלמע ןופ דרע רעד ףיוא
 420 = ההה היד הוד הייד היה החז ךיח היה היחד ךד יד ...ןגעק ןעוועג ןענעז ייז
 טל יי ריר א א ר א !ךמע ,ןוחטב
 טעג יי א ר א א טרָאװ סָאד ןעוועג זיא בייהנָא ןיא
 4820 --- היה החח החזה החח חד דנַאלשטייד ןיא סעיצוטיטסניא-רענַאל עשידיי
 486 } ך- יד ח- == -- רנַאלשטייד ןיא ןבעל-רעגַאל ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ

 489 --- היה הי היה היי היה הייה תחח טחה יחד חחח יח == ץייווש דנַאלרעדנווו
 444 = היה הייד טיי חיה טהיח התחח ששה דשח == == ץויווש רעד ןיא טייקשידיי
 444 == היח דיחח היחה יח חדשה שיח טלייצרעד רימ טָאה ןמית ןופ דיי ַא סָאוװ
 יו רעמ ןוא ןגיוא רָאֹּפ ןייא יו רעמ ןבָאה ןעמ ףרַאד ?ארשי רַאפ

 481 יי א ר א א ראי ראג טא טא רע א א טא ר ןייא

 488 26 == היה הויז חיה שדזד  שחח שײח דחח = -- סנקלאװ ןוא למיה ןשיווְצ
 48/ ---  -יז יח ךדה ךײד זײ =- -=- -- שטיב ימַאימ ןופ ןרעיוט יד ייֵב

 460 --- הי דיד היד היד היד ךיד ח= = -- טָאטשסיױרג רעד ןופ טנלע ןיא
 4640 ייד היחז חיחז חדיז היחח חיחז שיח תחח שחח += {טָאג חוכמ זיא סָאװ ןוא
 469 -- -- ייד חיה == == == == == וניתורח ןמז זיב וניײַאטעג ןמז ןופ
 476 -- היה ךיק יד ײח = = == == געוו ןטימ ןיא ןפערט ךיז ןלעוו .ייז
 481 -- == == יה ייד חיח חד = += גנַאגרעביא רָאנ ,גנַאגרעטנוא טשינ
 487 = ה=- העדה ייד יה == == == == -- דלַאװנרעּפ זיב דלַאוװנרעפ ןוֿפ
 491 ,-- הק ייד יה דיד ךיז יח ךיד = == םערַאװ זיא עדַאנַאק ןטלַאק ןיא
 = 496 = = יי יי יי יי .ייייה יה יז ישי .היייה די ייד חי ןגרָאמ ןופ טלעוו יד

 800 ---- --- היד ךיז השח היי יח דוד הוד דחח טייקשידיי ןופ ךיירגינעק ןיא

 808 --- --- היה היז יז יה ייד זײ עלעג ,עניורב ,עסייוו ,עצרַאװש טימ
 811 --- --- זיז דוד דוד דַאדינירט לזדניא םעד ףיוא רענַאקיהַאמ עטצעל יד

 עקפערָאמוה

 218 = -יה זיה הײז החי ששה היחה חשש שש ךחח יז == == עגושמ טגָאז ןעמ זַא

 עמַארד

 808 = === יז חד היה שש השדה ששה טחװ יחד ךײח = טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ

 518 -- -- -- -ץיּפַארגַאילביבײקסנינרעשטַאק .ש --- ןירושי םיפעי



 ןעניישרעד םוצ ןפלָאהעגטימ לעיסנַאניפ ןבָאה סע
 :ךוב ןקיזָאד םעד ןופ

 ."ףסערּפ יד, ,"גנוטייצ עשיריא יד;
 ןוא םסירעקעב ,בקעי יקסנאשאטָאב ,לארטסא ,לדנעמ ץאזבא

 ,לאומש רעּפָאה ,שטיוואקסורד ,.י יקסידאראג ,,ל םואבנירג ,ינַאּפמָאק
 ,קחצי ןאקראה ,ןאמרעבוה ,לרעב ןַאמּפָאה ,דוד שריה ,סחנּפ רעּפָאה
 -ַאזָארעי ,רעווטסיישט ,קרַאמ ווָאקרוט ,יקסנישזרעווז ,םאכאה .ם

 ,.י רערואמ ,.י םילָאגראמ ,ןַאמרעל .ט עּפָאי ,.מ ןַאמרעגנוי ,.ב יקסמיל -
 ,שטיוועראכוס ,גרעבליפ ,סאקעסעטמאמאפ ,.ז רעמוס ,.וו קערעביראמ
 ןייטשניבור ,.מ יקסוועשטידאר ,.י יקסניגרעשמַאק ,רעדירב ץעיווארק
 -ָאליאש ,.מ רעגניזעלש ,יקסוװוָאבַארג ןוא סניבור ,ןיימשטאר ,לאקזחי
 .קילעז רָאש ,שטיוו
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